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מסכת בכורות דף נ ח – מסכת ערכין דף ד





דףנחע"א

דבפשוטומשמעבגמראדאףבעצרתבעיט"ויום,ומשמעדחשיבמחציתמן

א(גמ',ניחאליהדליתעבידמצוהבממוניה.פירשרש"יכתבידד"הדניחא,

הזמןדבעילדרוש)א.ק(.ועייןבאותהבאה[.

שאין חסר ביה כלום שהוא עצמו מקריב מעשרו ואוכלו שלמים .והקשה

ז(גמ',מאיפרוספלגאכיהאדתניאשואליןודורשיןבהלכותפסחשלשים

התוס' יו"ט בשקלים )פ"ג מ"א( ,מאי קאמר דאינו מפסיד כלום ,הא מפסיד

יום קודם הפסח .עיין תוס' קידושין )נד (.ד"ה מועלין שכתבו )לגבי תרומת

אימורין,ובהגהותר"שטויבשהוסיףלהקשות,דהארביעקיבאגופיהסבירא

שקלים(דפרוסעצרתהיינוא'בסיון].וצריךעיון,דבסוגייןמשמעדבןעזאי

ליהלעיל )יז,(:דבמקוםדאיתליהפסידאלאאמרינןדניחאליהדליתעביד

הואדקאמרלה,אבללרביעקיבאבעיט"ו יום.ועוד,דאימשמעות"פרס"

מצוהבממוניה.ותירץהתוס'יו"ט,דכונתרש"ידאינוחסרכוליהאי.וכתב

היינומחצהמןהזמןדבעילדרוש,אםכןלתוס'בעילדרושבעצרתי'אוי"ב

בהגהות ר"ש טויבש ,דלפי זה יש ליישב נמי קושייתו ,דהא דקאמר רבי

יום,וצריךעיון).א.ק.[(.

עקיבא לעיל ,דאי איכא פסידא לא אמרינן ניחא ליה וכו' ,איירי בפסידא

ח(]רש"יכתבידד"השואלין ,והיינונמימהלכותהפסחדמעשריןלבהמות

רבה,אבלבפסידאמועטת,ניחאליהדליתעבידמצוהבממוניה.

דליתהני למיכל ברגל .היינו דענין "שואלין ודורשין" משום הכנה לקיום

ב(גמ',שם .עייןבאותהקודמת.ובמהשכתב רש"י )הובאבאותהקודמת(,

מצוותהרגל,ולהכידימההאדמעשרומכיןבהמותלקרבנותלהאדשואלין

דאינומפסידכלוםכיוןדהואאוכלושלמים.עייןשיטהמקובצתבבאמציעא

ודורשין)א.ק.(.וכןמצינובפסחים)ו,(.דמחויבבבדיקתחמץמשעהדשואלין

)ו(:בשם הריטב"א,וכן בריטב"אשבת )נד(:דפליג,וכתב,דבעילתתבהמת

ודורשיןבהלכותהפסח).א.ג.[(.

המעשרלכהן.

ט(גמ',שואליןודורשין.בביאורהלכה )או"חסימןתכטד"השואלין(הביא

ג(גמ' ,שם .וברש"י )העליון( ד"ה מצוה ביאר ,דניחא ליה לעשר דליעשר.

גירסת הרי"ף ,שואלין ולא גרס דורשין .והביא ,דהר"ן במגילה ביאר ,דהא

וביארו הרש"ש והיעב"ץ ,דכוונתו על פי דברי הגמ' בשבת )קיט" (.עשר

דשואלין ,היינו דאם באו ב' בני אדם לשאול ,מקדימין לענות לשואל

בשבילשתתעשר".והוסיףהיעב"ץ,דאפשר,דהיינוהאדאיתאבחולין )פד(:

בהלכותהרגל,אבלליכאחיובאללמודהלכותהמועדאלאבמועדגופיה,

עשתרות צאנך שמעשירות את בעליהן ,דהיינו על ידי שמעשרן מתעשר

וכדאיתאבמגילה)לב(.דמשהתיקןלהםלישראלשיהודורשיןהלכותפסח

בזכותהמצוה.וכתב,דאףדמצינודניחאליהדליתעבידמצוהבממוניהאף

בפסח הלכות חג בחג וכו' ,וכן דעת הרשב"א במגילה )שם( ,ועיין שם

במצות דאינו מתעשר על ידן ,היינו במצוה שעל כל פנים סופה להתקיים,

שהאריך.

מהשאיןכןהכאדיכוללהפקיעעצמוממנהלגמרי.

י(גמ' ,רבי עקיבא סבר אדר הסמוך לניסן זימנין מלא וזימנין חסר וכו'.

ד(גמ' ,שם .עיין דברי רש"י שהבאו באות הקודמת ,וכתב בהגהות ר"ש

הקשההרש"ש,אמאילאתקוןדליעשרתמידבכ"ט,דילמאיהאחודשחסר.

טויבש,דרש"יפירשכן,ליישבמההקשה)הר"שטויבש,הובאבאותא(,הא

ותירץ,דאייריכשידועלנועלפיהחשבוןשלאיראההירחאלאלמחר.

רביעקיבאסברלעיל )יז(:דבמקוםדאיתליהפסידאלאאמרינןדניחאליה

יא(]גמ' ,וליעשרינהו ביום ל' .לכאורה נראה לבאר ,דאף דקדשו על פי

דליתעביד מצוה בממוניה ,ולהכי ביאר רש"י דניחא ליה כיון דמתעשר,

הראיה,ולאבכלשנההיהל'אב,כוונתהגמ'ליוםקודםראשחודשאלול.

וליכאפסידא.

)ש.א.ג.[(.

ה(גמ' ,דטבלה כגורן .משמע דאיכא איסור לשחוט משעת הגורן ואילך.

יב(]גמ' ,בכ"ט באלול רבי אליעזר ורבי שמעון לטעמייהו וכו' .צריך עיון,

אמנם ברמב"ם )פ"ז מבכורות ה"ז וה"ח( כתב ,דאין הטלאים הנולדים כמו

אמאי לא קאמר בפשיטות ,דכיון דלומדים הלכות החג י"ד יום קודם החג,

הטבל שאסור לאכול ממנו עד שיעשר ,ומשהגיע הגורן אף על פי שמותר

וכרבן שמעון בן גמליאל ,ובא' תשרי לא מצי לעשורי כיון שהוא יום טוב,

למכורהיונמנעיםלמכורעדשיעשרו.

מקדמינןלכ"טבאלול.ואפשר,דדוקאבפסחאיכאלדינאדשואליןודורשין

ו(גמ' ,כי הא דתניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח ל' יום.

בהלכותהחג,וצריןעיון).ש.א.ג.[(.

כתבו המגן אברהם )סימן תכט סק"א( וביאור הגר"א )שם( ,דמוכח דאף

יג(גמ' ,ואי אפשר לעשר ביום טוב משום סקרתא .עיין רש"י במתני' )לעיל

בשאריומיםטוביםבעילדרושל'יוםקודםלהם,דהאהכאקתנינמיבפרוס

כז(:ד"הואיאפשר שכתב,דכיוןדבעילסקורבסיקראהעשירי,ביוםטובאי

החגוכו'.וכתבהגר"א,דבעצרתלאבעיל'יוםוסגימא'סיון].וצריךעיון,

אפשרמפנישהואצובע,משמעדכיוןדתקנולסקורבסיקרא,לאבעולבטל

א
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האי תקנה .אמנם בתוס' בחגיגה )ח (.ד"ה משום ,משמע ,דהוא גזירה דלא

וכתב החזון איש )סימן כז סק"ה( ,דמשמע דסבירא ליה ,דעדיף למנותן

אתילמצבע.

רבוציןמלהעבירןתחתהשבטולעכבןלצאתמעצמן)ולאכתוס'ד"הונוטל(.

יד(גמ',שם.הקשוהתוס'בחגיגה)ח(.ד"המשום,דתיפוקליהדאסורמשום

]ולכאורה ביאור דבריו ,דדין "לא יבקר" נאמר דוקא אי מונה בהעברה,

דהוי כמתקן וכהגבהת תרומות ומעשרות .ותירצו ,דלא חשיב מתקן כיון

אמנםלפיזהצריךעיון,דלכאורהאיימנהבאופןשהעשירייצאבעלמום

דבלאוהכישריליהלמיכלקודםשיעשרבהמותיו.

נמישרי[.

טו(תוס'ד"הואיאפשרלעשר,בסוה"ד,וישלומרכיוןדעשירימאליוקדוש

כא(תוס'ד"הונוטל ,ואיןשייךלאסורכאןמשוםלאיבקרוכו'.ביאר החזון

אפילולאקראעשיריולאשייךלאסורהקדשכזהביוםטוב.ובתוס'בחגיגה

איש )סימן כז סק"ה( ,דכיון דבלא סיוע דידיה לא יהא עשירי ודאי ,שרי.

)ח .ד"ה משום( תירצו ,דהיא קדושה ועומדת ,כיון דמחויב מן התורה

ועוד ,דמצוה שיצאו מעצמן לכתחילה ,אבל אם אי אפשר שיצאו מעצמן

להקדישו.והקשההטוריאבן )שם(,דמהבכךדמצווהלהקדישו,האאפילו

מהני כשמוציאם )ואין כאן מצוה זו( .וליכא למימר דהוא תנאי בחלות

הכיכיוןדאינוקדושמאיליוהויהקדש,ואסורמשוםשבות.ועוד,האפסח

המעשרות,דהאמנאןרבוציןמהני.

וחגיגה נמי מחויב מן התורה להקדישם ,ואפילו הכי לא שרי להקדיש

כב(גמ' ,מאי אמרת לצרפו לגורן אחר .כתב החזון איש )סימן כז סק"ה(,

בשבת ,אלא משום דהוו קדשים שקבוע להם זמן .וברש"ש )הכא( כתב,

דהאפשיטאדאינומחויב ,דהא ליכאאלאה',אלאכוונתהגמרא דאףאי

דתוס' בחגיגה כוונו למה שתרצו כאן ,דכיון דמן התורה מחויב להקדישו

יולדועודה'לאיועילצירוף.

היינודנעשהקדושמאליו.

כג(גמ',עשיריודאיולאספק .הקשההשערייושר )שערהפ"ה(האבספק

טז(בא"ד ,שם.עייןבאותהקודמת.ובאפיקיים )ח"אסימןמג(כתב,דתוס'

מעשרבהמהאזלינןלחומרא,וכדאיתאבמתניתין,דמעשרבהמהשנתערב

בחגיגהפליגיאתוס'דידן,וסברי,דהאדקדושמאליולאמהנילהתירלעשר

בבהמותאחרותכולןירעועדשיסתאבו,וכןביצאושניםבעשיריכדאיתא

ביוםטוב,כיוןדהמנין גופיההויכהקדש,דעלידונעשהקדוש.ועייןלקמן

לקמן )ס.(:וכתב,דהאדממעטינןעשיריספק,היינודבעימנין,ומניןמסופק

)נט (.אות יא] .דהיינו דלמד ,דכוונת תוס' דידן שיעשר בגוונא שלא יקרא

לא חשיב מנין ,וכן לענין ספירת העומר אם אינו יודע לא חשיב מנין ,עיין

לעשירי עשירי אלא יתקדש מאליו ,וכן כתב בחידושי הגר"ש שקאפ נדרים

שם .והביא ,דכן כתבו בתוס' בנדרים )יח) (:דקדוש על ידי מנין( דהקדושה

)סימןט(,דכשמקדישבפיולאאמרינןדקדושמאליו,אלאעלידיהאדם,מה

באהעלידיהמנייה.

שאיןאינתקדשמאליו[.

כד(גמ' ,שם .עיין אור שמח )פ"ז מבכורים הט"ז( דהוכיח מסוגיין ,דאף

יז(גמ' ,אמר בן עזאי הואיל והללו אומרין כך והללו אומרין כך האלולין

בספיקא דדינא אמרינן עשירי ודאי ולא עשירי ספק ,דהא הכא הוי ספיקא

נתעשרין לעצמן .כתב הרש"ש ,דלדבריו איכא גורן נוסף למעשרות של

דדינאאיחשיבמשנהזואומשנהשעברה,וכןהוכיחהמלבושייו"ט )דיני

אלול,ומעשריןבז'תשרי,דחזוכולהולמעשרבהמה,דאףהנולדבסוףאלול

ברירה סימן יט( ,ודלא כהשער המלך )פ"ג מגירושין ה"ד( והגרע"א

כבראינומחוסרזמן.

)בהגהותיו על השער המלך שם( שכתבו ,דבספיקא דדינא לא ממעטינן

יח(תוס'ד"החוץ ,ואפילונולדרבייהושעבשנהראשונה שנשאבתכלבא

עשיריספק,וביארהגרע"אשם,דכיוןדכלפישמיאגליא,לאחשיבעשירי

שבוע וכו' .עיין בהגהות וחידושים מהג"ר זאב וואלף הלוי מבאסקוויץ

ספק.ועייןעודשו"תאבנינזר)יו"דסוףסימןעו(וחזוןאיש)סימןכזסק"י(.

שתמה,דבאבותדרבינתן )פ"ו,ג(מוכחדכשהלךרביעקיבאללמודתורה

כה(גמ' ,שם .כתב המנחת חינוך )מצוה שס אות י( ,דאף ספק ספיקא

לפני רבי אליעזר ורבי יהושע היה לו בן גדול שהלך עמו ,ומוכח דאותו בן

לחומראפטור,דחשיבספק,וכהאדמצינולעניןספקטומאהברשותהיחיד,

היהמאשהשנשאקודםשנשאאתבתכלבאשבוע.ועודהוכיחממתניתין

דאףספקספיקאטמא.

דידים)פ"גמ"ה(,דהיהלרביעקיבאחותןאחרמלבדכלבאשבוע.

כו(גמ',שם .הקשוהמנחתחינוך )מצוהשסאותי(ושו"תהגרע"א )תניינא

יט(גמ',לדבריבןעזאינולדולוחמשהבאבוחמשהבאלולוחמשהבתשרי

סימןקח(,אמאילאחיישינןבכלמעשרבהמהלטרפה,דהאלאאזלינןבתר

כונסןלדירלהתעשרונוטלאחדמןהאלולין .לכאורההיינודמונהאתהה'

רובא ,ונימא דכל מעשר בהמה יהא פטור דהוי ספק .ובמנחת חינוך תירץ,

דאבושובמונהאתהה'דתשרי,ואחרכךמונהאתהה'דאלולומצטרפין

עלפימהשכתבבשבשמעתתא)שמעתתאבפרקטו(,דברובאדליתאקמן

רק עם הנולדין באב או הנולדין בתשרי .והקשה המנחת אברהם ,לדעת

אזלינן בתר רובא ,עיין שם .ועוד ,דהוחזק לן דאינה טריפה .וכהא דמצינו

הרמב"ם )פ"זמבכורותה"ה(,דבדיעבדחלמעשרמשנהעלחברתה,אםכן

לענין ממון ,דאחר שהוחזק לא חשיב דאזלינן בממון אחר הרוב ,וכעין זה

כשימנה את הנולדין באב והנולדין בתשרי יצטרפו למעשר ,ואף דכשמונה

תירץהגרע"א,דכיוןדמחזקינןליהכודאיאינוטריפהאףלשארמילי,הוחזק

אתהנולדיןבתשרימונהמתחילהואינוקוראלושישיאלאאחד,לכאורה

לן דאינה טריפה ,ולא הוי ספק] .אמנם עיין לעיל )אות כה( מה שהבאנו

הוי המשך המנין הראשון )עיין לקמן ס .(.וכתב ,דלדברי הרש"ש בראש

דבריהשערייושר,דדיןעשיריספקהויכשהמניןמסופק[.

השנה )כ (.דבאין לו אלא חמשה משנה זו וחמשה משנה זו אין מצטרפין

כז(גמ',מהודתימאלגזורדילמאאתילמישקלמהנךקאמשמעלן .ביאר

לחיוב,אתישפיר.אבללדעתהערוךלנרבראשהשנה )ז(:אףבכהאיגוונא

האורשמח )פ"זמבכורותה"ו(,דהאדלאגזרינןהיינומשוםדבדיעבדחייל

מצטרפין לדעת הרמב"ם .ותירץ ,דאפשר דאינו מונה ב' מנינים אלא מונה

משנהעלחברתה,וכדעתהרמב"ם)שםה"ה(.

שניהם בתורת מנין אחד) ,דמונה רק את הראויין להצטרף עם האלולין(.

כח(מתני' ,ומונן א' ב' ג' .בביאור הלכה הלכות ספירת העומר )סימן תפט

ועייןעודחזוןאיש)סימןכזסק"ט(.

ד"ה מונה( הביא פלוגתת האחרונים לענין ספירת העומר ,אי מהני ספירה
דא'ב'ג'.וכתבהמנחתאברהם,דאפשרדגבימעשרבהמהכוליעלמאמודו

דףנחע"ב

דמהני ,דשאני ספירת העומר דבעיא ספירה ,מה שאין כן במעשר בהמה

כ(גמ',ונוטלאחדמןהאלולין,פירשרש"יד"הונוטל ,כגוןשמנאןרבוצין.

דסגיבמנין,ומניןודאיחשיב].וברמב"ם)פ"זמבכורותה"א(כתב,אחדשנים

ב

èð óã – çð óã úåøåëá úëñî
á"òùúä úáè æé – úáè æè
שלשה ,ועיין צפנת פענח )תנינא עמוד נא( שביאר החילוק בין הכא למנין

טרפה.

דיוםהכיפוריםדמונהאחתשתיםוכו'[.

לז(גמ' לא מנאן בשבט וכו' תלמוד לומר יהיה קדש .כתב הרש"ש,

כט(]מתני' ,שם .עיין באות הקודמת לענין מנין דא' ב' ג' .ולדעת הרש"ש,

דמסתבראדאףאילאמנאןכללאלאהעבירןבדיר,הויבכללריבויאדיהיה

)הובאלהלןאותלז(,דסגיבמניןבמחשבה,לכאורהליכאלמידןמידי,דלא

קדש .אמנם הליקוטי הלכות )עין משפט אות ז( סבר דבעי מנין ,והוכיח

גרעממחשבה[.

מלשון הרמב"ם )פ"ז מבכורות ה"א( שכתב ומנאן עשרה עשרה .ועיין חזון

ל(מתני' ,סוקר בסיקרא ואומר הרי זה מעשר .הקשה המנחת אברהם ,הא

איש )סימןכזסק"ט(שדחה,דבמנאןבפיואובלבוודאיהוימנין,והרמב"ם

איתא בגמ' לקמן )נט ,(.דעשירי מאליו קדוש ,ואם כן אמאי בעי להקדישו,

לא אתי לאפוקי אלא מנאן בראיה בבת אחת .ועיין עוד בחזון איש )שם

וכי הוי כבכור דאף דקדוש מאליו מצוה להקדישו .וכתב ,דאפשר דאיירי

סק"ח(.

דאיכא טפי מי' ,דבהאי גונא אין קדוש העשירי מאליו וכדכתב באור שמח

לח(גמ' ,יכול היו לו מאה ונטל עשרה עשרה ונטל אחד יכול יהו מעושרין

)פ"חמבכורותה"ח(.

תלמוד לומר עשירי ואין זה עשירי .כתב החזון איש )סימן כז סק"ח( ,דאף

לא(מתני' ,קפץ אחד מן המנויין לתוכן כולן פטורין .הקשו התוס' בבבא

רבנןמודודמהנימניןעלידימחשבה,דאףלרבנןמהנימעשרדגןבמחשבה

מציעא )ו (:ד"ה קפץ ,דליבטלו ברובא .וכתב החזון יחזקאל )פ"ז ה"ז( ,דאין

)עיין לקמן )נט (.תוס' ד"ה אף( .והכא דאינו קדוש ,היינו באינו מונה

כוונתם דליבטיל ברובא ויתחייב אף הוא במעשר )ולא ייחשב ספק( ,דלא

במחשבתו,אלאבהעברהבמחשבתואוביודעקודםלכןאתמנינם.

מהני ביטול ברוב להחיל חיוב ,דהיתר לא בטיל באיסור להיחשב איסור,

לט(גמ' ,רבי יוסי ברבי יהודה אומר קדוש .בתוס' לקמן )נט (.בד"ה )הכא(

אלא כונתם להקשות כמו שהקשה בשיטה מקובצת )שם( ,דניכבשינהו

כשם מבואר,דאיתליהלרבייוסיברבייהודה נמיעישורעלידימנין,אלא

דנניידוונימאכלדפרישמרובאפריש,ורקבתרדבטילברובאאיכאלחיובי

דלאבעילמילףלהממעשרדגן,ואתילחדשדמהנינמיבהפרשהבלאמנין.

משום כל דפריש] .אמנם בתוס' הרא"ש בבא מציעא )שם( מבואר דהם ב'

ועייןלקמן)נט(.אותב.

קושיות שהקשה דליבטיל ברובא ,ותירץ ,דבעלי חיים חשיבי ולא בטלי,

מ(]תוס' ד"ה כשם) ,בנמשך לדף נט (.בתוה"ד ,ונראה לפרש דלרבי יוסי

והקשהדנכבשינהודניניידו,עייןשם[ועייןחזוןאיש)סימןכזסקי"ד(.

ברבי יהודה הוי מעשר אף על פי שאינן שוין כמו במכניס לדיר להתעשר

לב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ובשיטה מקובצת ובתוס' הרא"ש בבבא

דמסתמא אז אין דרכם להיות שוין .לכאורה כוונתם ,דכיון דמפריש מן

מציעא )שם(תרצו,דאףאיבטילברובא,לאנפיקמכללעשירי ספק.ועיין

הבהמות אחד מעשרה ,אף דלא שוו להדדי דהאחד גדול מחבירו ,מהני,

שו"ת הגרע"א )תנינא סימן קח( .ולכאורה מדברי התוס' )שם( דלא בעו

כשםדמהניבמעשרדגןבאומדאףדלאשוו.מיהוהאדלרבנןמהניבמעשר

ליישב כך ,מוכח דבסבירא להו דאי בטיל ברוב חשיב עשירי ודאי ,אמנם

בהמהנמיהיכאדאינםשויםלהדדי,אףדגבימעשרדגןפליגיוסביראלהו

בחזון איש )סימן כז סקי"ג( כתב ,דתוס' איירי למאי דסלקא דעתין התם,

דלא מהני אי לא שוו ,היינו משום דאינו מפריש אחד מתוך עשרה ,ואינו

דלאאמרינןעשיריודאיולאעשיריספק,עייןשם.

כהפרשתתרומותומעשרות,אלאדיןמניןדהעברה,ובהאאףרבייוסיברבי

לג(גמ',פרטלטריפהשאינהעוברת.פירשרש"יד"הטריפה,דנחתכורגליה

יהודה לא בעי למילף ממעשר דגן ,אלא במפריש אחד מעשרה בלא מנין

מןהארכובהולמעלהולאמצילמיזל.והקשו התוס'בחולין )קלו(:ד"הפרט

דהויכהפרשה,בעילמילףממעשרדגןדמהניכהאיגוונא[.

הקשו ,הא אף בנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה אינה לא מציא למיזל,
וכתבו,דשמאאיןהכינמי,דממעטינןאףנחתכורגליהמןהארכובהולמטה.

דףנטע"א

אמנםהתוס'לעיל)נז(.ד"הפרטפליגי,וכתבודממעטינןרקנחתכורגליהמן

א(גמ',ואיתקשמעשרבהמהלמעשרדגן.ביארהחזוןאיש)סימןכזסק"ט(,

הארכובה ולמעלה .ועיין משנה למלך )פ"ו מבכורות הי"ד( שכתב דדעת

דלרבנן דאבא אלעזר דבעו מנין אף במעשר בהמה ,ליכא לאקושי מעשר

הרמב"ם)שם(התוס'דלעיל)נז(.דממעטינןרקטריפה.

בהמהלמעשרדגן,דבמעשרבהמהבעילמנות.אבללאבאאלעזרדסבירא

לד(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .והקשה הקובץ שעורים בבא קמא )אות

ליה דבמעשר דגן סגי באומד ,אף דבעי אחד מעשרה ,יש ללמוד למעשר

סו( ,דעת רש"י ותוס' לעיל נז .אכתי מינה לן לפסול שאר טריפות שיכולין

בהמה,דאףדבעימנין,מהניהבטהכללית.ועייןשםעוד.

לעבור.וביאר,דקראד"אשריעבור"אינואלאילפותאלפסולטריפה,ואינו

ב(תוס' ד"ה אף ,בתוה"ד ,ונראה דרבנן לא פליגי אאבא אלעזר לענין

תלוי במה שאינה יכולה לעבור ,אלא במה שהיא טריפה .ובביאור התוס'

מחשבהאלאלעניןאומדואםתמצילומרדפליגיוכו'.מבואר,דנסתפקואי

חולין קל"ו כתב ,דדעתם דב' ענינים ילפינן מקרא ,א .דבעינן עוברת אפילו

רבנן פליגי לענין מחשבה או לא .ובתוס' במנחות )נה (.ד"ה בדף .ובגיטין

במקוםשהיאכשרה,ב.שלאתהאטריפהאפילויכולהלעבור.והקשה,דאי

)לא(.ד"הכך,נקטובפשיטותדרבנןמודולעניןמחשבה,וכןכתבהריטב"א

נימאהכימינאלןלפסולטריפההיכאשיכולהלעבור,וביארדעלכןכתבו

בביצה )דף יג .(:אמנם בשיטה מקובצת בביצה )שם( הביא בשם הרשב"א,

שםבתוס'"ודוחק".

דרבנןפליגי.

לה(גמ' ,שם .וברש"י במנחות )ו (.ד"ה כל ,ביאר ,דממעטינן טרפה משום

ג(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת .ועיין עוד בדרך אמונה )פ"ג מתרומות

דאינה עוברת כיון דאין לה חיות .ועיין עוד בביאור הרא"ם לפסיקתא

ה"ג( ,שכתב בדעת הרמב"ם ,דפסק )שם( דתרומה אינה ניטלת באומד,

זוטרתא פרשת בחוקותי )אות עט( שביאר ,דממעטינן פרט לטריפה שאינה

וכרבנן דפליגי עליה דאבא אלעזר בן גומל ,ולענין מחשבה ,מבואר דסבר

עוברת,היינואינהמתעברת.

דמהני ,וכמו שהוכיח בחזון איש )דמאי סימן טו סק"ה( בדבריו )פ"ד

לו(גמ',שם.עייןמהשנתבארבאותיותהקודמות.וברש"שביאר,דממעטינן

מתרומות ה"ז( ,דסבר דלא פליגי רבנן עליה דאבא אלעזר לענין מחשבה.

טריפה דאינה עוברת ,על פי מה שכתב הדרכי משה )יו"ד סימן לה( בשם

ועייןשםשהאריך.

התשב"ץ ,דיש להעביר היד על גבי בהמה ואם תשפיל ראשה מוכח דהיא

ד(]גמ' ,אמר רבא עשירי מאליו הוא קדוש .אפשר דרבא יליף לה מאידך

ג
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דינא דרבא לקמן )עמוד ב'( ,דמנין הראוי פוטר ,דיליף להאי דינא מקרא

אינה חלה על ידי האדם אלא קדוש מאליו על ידי קדושת התורה ,וכיון

ד"כל אשר יעבור" ולא שכבר עבר ,דלכאורה הטעם דמנין הראוי פוטר,

דאינו מחויב ,לא חיילא קדושה ,דקדושת עשירי על ידי התורה לא חיילא

משום דחשבינן לעשירי כאילו יצא ופטר לשאר המנויין ,וכדכתב רש"י

אלאבדאיכאחיובא].ולדבריהג"רשמעוןשקאפ)המובאבאותהקודמת(,

)הכא(ד"הבמניןהראוי,ואילאודינאדעשירימאליוהואקדושלאמצינן

דכשמקדישו בפיו נעשה קדוש על ידו ,לכאורה מופלא הסמוך לאיש מצי

למימרדחזינןלעשיריכאלויצא,דכלזמןשלאקראשמועשירימהיכיתיתי

מחילקדושתעשירי[.ועייןירושלמיתרומות )פ"אה"ג(שנסתפקובזה.ועיין

לפטוראתכולםעלידו[.

תורתזרעיםתרומות)פ"אמ"ג(ובאותהבאה.

ה(גמ' ,עשירי מאליו הוא קדוש וכו' העשירי יהיה קדש .כתב האור שמח

יא(רש"י ד"ה ודלמא עשירי לא קרייה רחמנא ,דליהוי ליה דין מעשר

)פ"חמבכורותה"ח(,דנראהלופשוטדדינאדעשירימאליוהואקדושהיינו

להעלותולירושליםולהקריבואלאקדושגרידאוכו'ואינונאכלאלאבמומו.

דוקא דליכא רק חד ,כגון דלא הכניס אלא י' טלאים בדיר ,דמבורר מי

ביאר התורת זרעים )הובא באות הקודמת( ,דבקדושת מעשר בהמה איכא

העשירי ,אבל אם נשתיירו הרבה בדיר ואינו מבורר מי הוא העשירי ,ואינו

תרתי .א .משום הפרשה ,וכדמדמינן לעיל )נג (.למעשר דגן .ב .דין הקדש,

מתייחס מאליו להנך תשעה ,דמי יודע אם יעבור בפתחם אחריהם .ויישב

דהוי הקדש ככל קרבן שמקדישו ,ולכך סלקא דעתך ,דבעשירי שלא קראו

בכך דמהשמרבההגמ'מקראד"קדושיהיה",אףאםלאקראשמועשירי,

עשירי אלא קדוש מאליו ,אף דחייל שם מעשר לענין דין ההפרשה ,ויאסר

היינו בגוונא דיש הרבה בדיר ,דצריך שיעבור כדי שיתברר מי הוא .וסיים

לאכול במומו ,מכל מקום לא יחול חלות הקדש לענין הקרבה .ועיין שם

דבכךנסתלקהקושייתהלחםמשנהעלהרמב"םעיין שם.

שהאריך.

ו(גמ' ,שם .עיין בחזון איש )סימן כז סק"ז( ,שדן ,דהבעלים מצו מעכבי

יב(]גמ' ,ודלמא עשירי הוא דלא קרייה קדש קרייה .לכאורה הוה מצי

שהעשירי לא יתקדש ,דלא עדיף ממעשר דגן דאינו קדוש שלא מדעת

למימר נמי ,דשאני התם דאיברר ליה עשירי וכדלקמן ,אלא דעדיפא מיניה

בעלים,ולפיזההאדקאמר"עשירימאליוהואקדוש",מייריבגוונאדרוצה

משני).י.א.[(.

אמנםהוכיחמגמ' דלקמן )ס,(.דלאמצילעכב,וקדושמאליו,וביאר,דכיון

דףנטע"ב

דמנה מרצונו כל הט' והתורה אמרה דעשירי קדוש מאליו ,חשיב כהסכים

יג(גמ' ,אף התשיעי אינו קדוש אלא אם כן נעקר שם עשירי ממנו .הקשה

עלקדושתעשירי.

בחדושי רבי מאיר שמחה ,הא עשירי מאליו הוא קדוש ואף אי לא נפיק,

ז(גמ',עשירימאליוהואקדוש.כתבהמנחתחינוך)מצוהשסאותיד(,דכיון

וכדאמרינןלעיל )עמודא(,ואםכןלאמשכחתלהדנעקרשםעשיריממנו,

דקדוש מאליו ,לא מהני שאלה .אמנם הטורי אבן )ראש השנה כח (:כתב,

כיון דכשיוצא התשיעי ,עומד העשירי להיות קדוש מאליו .ותירץ ,דמכל

דמהני שאלה במעשר בהמה ,כיון דהוא קדושת פה] .וצריך ביאור ,דכיון

מקום מהני עקירה ,וכדאשכחן גבי מחשבת שלא לשמה בקדשים ,דמצינו

שיתקדש ,אלא דבלאו דינא דקדוש מאליו ,לא יהא קדוש ,דהא לא נמנה.

דקדוש מאליו ,מה תועיל שאלתו ,הא אף בלא פיו קדוש .ועיין להלן אות

לעניןכלהעומד ליזרק,דאףדכשעומדליזרקאמרינןדעומדליזרקבכשרות

יא[.

דסתמא לשמו ,מהניא מחשבה לעקור )עיין תוס' פסחים )יג (:ד"ה כל

ח(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ובאפיקי ים )ח"א סימן מג( כתב להוכיח

העומד( .ועוד ,דאפשר דאיירי דאיכא טפי מעשרה בתוך הדיר ,וכשיטתו

דלאמהנישאלה,מההיאדלעיל)לא,(.רואהאדםאתמומימעשרותיודאי

באורשמח)פ"חמבכורותה"ח(,דבכהאיגוונאלאאמרינןעשירימאליוהוא

בעישדימומאבכוליהעדריה,ורואהמומיהקדשותיובעימיתשילעלייהו,

קדוש.

ומדלא קאמר נמי על מעשר דמצי מיתשיל עלה ,מוכח דלא מהני שאלה.

יד(גמ' ,מנין הראוי פוטר .בפשוטו היינו ,דהמנין פוטר ,דכיון דהעבירן על

והוסיף ,דליכא למימר דאם ישאל יתחייב שוב לעשר ,כיון דנפטרו במנין

מנתלעשרנתקיימהמצוותן.אמנםברש"י)לעילעמודא'(ד"הבמניןהראוי

הראוי .וכתב ,דאמר זאת לגר"ח ,והסכים עמו ,ובהמשך דבריו דחה ,דאי

מבואר,דחשבינןלעשיריכאילויצאופטראתהמנין]וצריךביאור,האאותו

מהנישאלה,יתחייבלמנותולעשרשוב,דהאדמהנישאלהאיןזהדנשאל

עשירידלאנפק,ואיהוגופיהאכתימיחייב,ואיךיועיללפטוראתהיוצאין[.

על קריאת שם עשירי ,כיון דקדוש מאליו ,אלא דנשאל על המנין ,וכיון

טו(גמ',מניןהראויפוטר.הקשההחזוןאיש)סימןכזסק"ו(,אםכןכלאחד

דנשאל על המנין תו לא קדוש העשירי ,דאינו קדוש אלא בדאיכא מנין.

יפטור כל צאנו על ידי שימנה וקודם שיגיע למנין י' יפסיק .ותירץ ,דלא

וכתב ,דלפי זה יתחייב לעשר שוב ,כיון דתו לא חשיב מנין הראוי .ועיין

אמרינןאלאבאיכאי'ומתאחדאוקפץלדירדאינויכול למנותעוד,ולמנין

באותהבאה.

אחר אינו מצווה למנות .אבל אם הפסיק את המנין במזיד ,דעובר מדרבנן,

ט(גמ',שם .עייןבאותז.ובמנחתחינוך )הובאשם(הקשהעלעצמו)דכתב

או מדאורייתא בעשה דבל תאחר כשיעבור הרגל ,ליכא האי פטורא ,ולא

דלא מהני שאלה במעשר בהמה( ,מהא דמבואר בנדרים )יח (:דהוי דבר

חשיבשכברעבר,שהריתשלוםמנינולאנפסד.

הנדור .וכתב ,דיש לחלק .ובאפיקי ים )הובא באות הקודמת( הביא דהתוס'

טז(גמ',שם.נסתפקהחזוןאיש)הובאבאותהקודמת(,בישלומאהוהכניס

בנדרים )שם( הקשו ,אמאי חשיב דבר הנדור ,הא עשירי קדוש מאליו,

עשרה לדיר ויצאו ה' ומת אחד מהם ,אי מצי להכניס עוד להשלים מנין

ותירצו ,דכיון דבעי העברת מנין חשיב דבר הנדור ,והיינו ,דהמנין חשיב

עשרה,עייןשם.

כנדר .ובחידושי הג"ר שמעון שקאפ )נדרים סימן ט( כתב על פי דברי הר"ן

יז(גמ' ,שם .ושאינן מנוין מצטרפין לגורן אחר .ביאר החזון איש )סימן כז

)שם( ,דאף דקדוש מאליו ,מכל מקום כשמקדישו בפיו ,קדוש על ידי פיו.

סק"ו(,דכיוןדחיילעלייהוחיובאתולאפקע,אףדפקעחיובן)לעשרעכשיו(

ועייןעודקובץשיעוריםביצה)אותנט(.

באונס.

י(גמ' ,שם .כתב המנחת חינוך )מצוה שס אות יד( ,דחרש שוטה וקטן לא

יח(רש"י ד"ה מנין הראוי פוטר ,שאם היו לו עשרה וכו' ומנה תשעה וכו'.

מצולעשרמעשרבהמה,ואףקטןמופלאהסמוךלאיש,כיוןדקדושתמעשר

כתב המים קדושים ,דלשון רש"י אינו מדוקדק ,דאמאי נקט אופן שהיו לו

ד
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עשרה דוקא) ,היינו דטפי הוי חידוש ביותר מעשרה( .ועוד הקשה ,דבהאי

ו(מתני' ,שם .הרמב"ם )פ"ח מבכורות ה"ב( פסק ,דאחד עשר אינו עושה

גוונאשהיולועשרהומנהתשעה,העשיריממילאקדוש,כדלעיל)עמודא(,

תמורה מפני שהוא עצמו תמורה .והקשה החק נתן )לקמן סא ,(.מהא

והשארפטורים,ולאצריךלטעםדמניןהראוי.

דהרמב"ם גופיה פסק )פ"ג מתמורה ה"א( ,דתמורת בכור ומעשר אינה

יט(גמ',היולוי"דטלאיםוהכניסןלדירויצאוששהבפתחזהוד'בפתחזה

קרבה,וכיוןדפסקדאחדעשרהויתמורתבכור,היכיקרב).כדפסקהרמב"ם

וארבעהנשתיירושם.אותםארבעהאםבפתחהששהיצאונוטלאחדמהם

בכורות שם(] ,וכקושית רבי מאיר על רבי יהודה במתניתין[ .ותירץ ,דהכא

וכו' ואם לאו ארבעה וששה פטורין וכו' .פירש רש"י ד"ה ואם לאו ,שלא

גבימעשראיכאגזרתהכתובדקרבאףדהויתמורתמעשר,כדילפינןלקמן

יצאוהארבעהבפתחהששהאלאאונשתיירובדיראויצאובפתחהארבעה

)סא"(.אםמןהבקר"לרבותאחדעשרלשלמים.

אחרים .וכתב החזון איש )סימן כז סק"ו( ,דמשמע דנפטרו מיד אף כשהם

ז(מתני',שם .עייןבאותיותהקודמות.וע"ע באורשמח )פ"ומבכורותה"ב(

בתוך הדיר ואף דיכולין להצטרף ,וביאר ,דכיון דאינו יכול מעצמו להוציאן

שנסתפק,לדעתרבייהודהדחשיבתמורה,אםחיילאקדושהכשהיאבעל

באופן שיתחייבו במעשר ,פטירי .דליכא למימר דהא דלא יצאו בהדי הו'

מום,דכיוןדהויכתמורה,האתמורהחלהעלבעלימומיןלהקדש,עייןשם.

מעכב ,כיון דהפסק זמן אינו מעכב במעשר בהמה ,כדכתב הרמב"ם )פ"ח

ח(גמ',רבמאריאמרלמניןשלוהואקדוש.כתבהחזוןאיש)סימןכזסק"ז(,

מבכורותהי"ג(.ועייןשםעוד.

דלכאורה היה נראה ,דרב מארי סבר דלא בעי מנין ,אלא דיתקדש חלק

כ(גמ',ורש"ישם.עודמבואר,דאינומחויבלהוציאםבפתחשיצאוהששה

עשירימןהטלאים,ודחה,דאםכןאמאיבהיולוי"טמהנילמנותב'מנינים.

וחשיביהששהמניןהראויאףדאכתייכוללסייםאתהמנין,ועייןחזוןאיש

וכתב,דטעמאדרבמארי,דכשמונהב'בבתאחתהויכמונהב'מניניםבבת

)סימןכזסק"ו(.

אחת,ומשוםהכיאףבהיולוי"טיכוללמנותםבב'מנינים,וכמודירשישלו

כא(רש"יד"האבלספקמניןהראוי,בתוה"ד,עניןאחרהאדחזווכו'.עיין

ב'פתחיםויצאוט'בפתחזהוט'בפתחזה.והי"טראוילכאןולכאן.

במיםקדושים שביאר,דנפקאמינהביןשניהפרושים,דלפירושהראשוןיש

ט(גמ' ,רב כהנא אמר למנין בהמות הוא קדוש .ביאר החזון איש )הובא

חידוש בכל הג' בבות ,כיון דהחידוש הוא גם באלו שיצאו בראשונה דהוי

באות הקודמת( ,דסבירא ליה ,דלא שייך למנות ב' מנינים כאחת ,ולא בעי

מנין הראוי ,אף דאיכא למימר שיצאו בפתח השני .אבל לפירושו השני,

שיצאוכלהמניןהראשוןואחריוהמניןהשני.

הרבותאהיאדווקאבבבאהאחרונה,שיצאוד'כאןוד'כאןששניהםראוים

י(גמ' ,שם .כתב החזון איש )הובא באות הקודמת( ,דאם אינו רוצה

למניןהראוי.

שיתקדש אלא למנינו ,אינו קדוש .כיון דאין כאן מנין כלל ,והכא איירי
בטועה וסובר דמהני למנות למנינו ,וניחא ליה שיהיה קדוש אף בלא זה,

דףסע"א

ובהאיגוונאהואדאמרינןדאיןמתחשביןבמנינו.ועייןשםעוד.

א(גמ' ,ולישני ליה כגון שמנה תשעה וכי מטא עשרה קרי חד מרישא.

יא(גמ',שם.עייןמהשהובאבאותהקודמת.החזוןאיש )שם(הוכיח,דלרב

הקשההחזון איש )סימןכזסק"ו(,האאםדעתומעיקראלשנותאתהמנין,

מארי לא קדיש כלל למנין בהמות ,מהא דמקשי בגמ' לרב מארי ממנאן

לא הוי "מנין הראוי" ,דלא מנה מעיקרא מנין דעשרה ,ואי איירי דדעתו

למפרע,היאךעשיריקדוש,ואמאילאמשנידהיכאדלאשייךלמניןשלו,

לעשות עשירי למנין ראשון ,איך יחשב ראשון למנין שני .ותירץ ,דאיירי

אףלרבמאריקדושלמניןבהמות,אלאעלכרחךדלרבמאריבכלגווניאינו

כשאיןבדעתובתחילתהמניןאלאיתבררכשיגיעלעשירילמנין.

קדושעלידימניןהבהמות.

ב(מתני' ,מונה אותן שנים שנים .השיטה מקובצת )אות ו( גרס שנים .וכן

יב(גמ' ,שם .עיין רש"ש לעיל )נח (:שכתב ,דאם העבירן בפתח א' א' אף

מבואר בדברי התוס' ד"ה יצאו .אמנם החק נתן והמלאכת שלמה כתבו,

דלא מנאן,קדוש העשירי ,והוכיח כן מדברי רב כהנאהכא ,דקאמר עשירי

דמדברי הרמב"ם )בפירוש המשניות ובפ"ח מבכורות ה"ה( מבואר ,דגרס

למניןבהמותהואקדוש,וכתב,דאפשרדאףלרבמארידסברדעשירילמנין

מונהאותןשניםשנים].דהיינו,דמכאןואילךמונהכולםשניםשנים[.וכתב

שלוהואקדוש,אםהוציאןא'א'העשיריקדושעייןשם.

החקנתן,דלפיזהרבייוחנןדאמרבגמראמונןזוגותזוגותקינטרןקינטרןלא

יג(גמ' ,אמר רבא הואיל ואיתיה במנינא פרסאה דקרו לעשרה חד .כתב

אתיאלאלאוסופיקינטרן,דזוגותכברשמעינןממתניתין.

המהר"י קורקוס )פ"ח מבכורות ה"ז( בדעת הרמב"ם )שם( ,דסבר ,דעיקר

ג(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת .וכתב הערוך השולחן )כד ,ג( ,דאף

טעמא משום דמאליו הוא קדוש ,ולא אמרינן טעמא דמנינא פרסאה ,אלא

דלכתחילהבעילמנותןא'א',הכאכיוןשיצאוב'כאחד,בעילמנותןב'ב'.

ליישב אף אליבא דרב מארי .ועוד ,דלרבותא נקטיה] .וברש"י ד"ה תשיעי

ד(מתני',אמררבייהודהוכיישתמורהעושהתמורהאמרומשוםרבימאיר

ועשירימבוארדלכוליעלמאאמרינןהכי,עייןשם[.ועייןבאותהבאה.

אילוהיהתמורהלאהיהקרב.עייןחזוןאיש )סימןכזסקי"ג(שביאר,דרבי

יד(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ובחזון איש )סימן כז סק"ז( ,ביאר ,דהא

מאירסברדכיוןשכתבההתורהדיקרבשלמיםכדילפינןלקמן )סא,(.מוכח

דקאמרדאיתאבמנינאפרסאהאינוטעם,כיוןדאםבמניןהתורהאינומנין,

דלאחשיבתמורה.ורבייהודהסבר,דכיוןדאשכחןבעלמאדתמורהקרבה,

לאיועילמנינאדפרסאה,אלאטעמאדקדוש,הואילדסוףסוףיודעהבעלים

איכאלמימרדהכאחדשההתורהדאףדהויתמורתמעשר,קרבה.

את מנינו ,דמודה רב מארי דמצי להיות קדוש על ידי מנין בהמות ,אף

ה(מתני',שם .עייןבאותהקודמת.ועייןעודחזוןיחזקאל )פ"זה"ז(שביאר,

כשאינומניןדידיה].וצריךעיון,דהחזוןאישגופיהכתבלעילמיניה)והובא

דאף לרבי מאיר חשיב הי"א תמורת מעשר ,וכדאיתא בתמורה )יג ,(:אלא

לעיל אות יא( דלרב מרי לא קדשי כלל למנין בהמות ,אלא למנין דידיה[.

דנחלקוגביתמורהכהאיגונא,דאינהתמורהעלגוף המעשראלאעלשם

והאדקאמרבגמ'דאיתאבמנינאדפרסאה,היינולהפלגהבעלמא.

המעשר ,דאף רבי מאיר סבר ,דתמורת שמו חשיבא תמורה ולא חשיבא
כתמורת הגוף ,ולהכי שפיר קרב אף דתמורת מעשר אינה קריבה ,ורבי

דףסע"ב

יהודהסברדהויכתמורתהגוףואפילוהכיקרבה.

טו(]גמ' ,יצאו שנים בתשיעי וקראןעשירי תשיעי ועשירי מעורבין זה בזה.
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מבואר ,דאינן קרבין כיון דתשיעי שקראו עשירי אינו קרב .וצריך עיון ,הא

שקדם לחבירו ונתכוון לקרות שניהם עשירי ובבת אחת קראם ,לא דמי

טעמא דאינו קרב ,מדאמרינן לקמן )סא (.דמעשראינו מקדש תמורתו אלא

לקרא לעשירי עשירי ואחר כך יצא אחד עשר וקראו עשירי .ועיין ראשית

בתר דחייל איהו גופיה ,והכא דיצאו שניהן כאחת ,אמאי לא יהא כיצאו

ביכורים)שם(מהשביארבדבריהם.

עשירי וי"א כאחת ,דכיון דיצא בהדי עשירי מצי עשירי לקדשו )ולא בעי

כא(גמ' ,דקדים חד מינייהו ואפיק לרישיה .מבואר דסגי בהוצאת ראשו.

שיהאקדושקודםלכן().א.ג.(.וישלומר,דעשיריוי"אשיצאוכאחתחשיב

והקשו החזון איש )סימן כז סקי"ב( והחזון יחזקאל )פ"ז ה"ז( ,על הרמב"ם

הי"א תמורת העשירי ,משום דחשבינן דנתקדש העשירי ולבתר הכי מקדש

)פ"ח מבכורות הי"ב( שכתב ,לענין הא דחשיב יוצא להפטר במנין הראוי

את הי"א להיות תמורה ,מה שאין כן ביצאו תשיעי ועשירי ,דלא שייך

דבעי ראשו ורובו) ,וכן מבואר בתוספתא פ"ז ה"ז( .והחזון איש תירץ ,דהא

למימרדהתשיעייתקדשאחריהעשירי).א.ק(.ועודישלומר,דהאדאמרינן

דאמרינן בגמ' דנפיק רישיה ,לאדק ,כיון דלא הובא אלא דרך אגב .והחזון

דטעמא די"א קדוש ליקרב וט' אינו קרב ,משום דמעשר מקדש תמורתו

יחזקאלתירץ,דלעניןלהיחשב"עשירי",סגיבהוצאתראשו,כיוןדלאבעינן

לאחריוולאלפניו,אינואלאלסימנאבעלמא,דהאדילפינןמ"אםמןהבקר"

אלאשיתבררשמוויראהלנושהואעשירי.אבללעניןלהיחשב"מנוי" לא

היינוי"אולאתשיעי).ש.א.ג.[(.

סגיאלאביציאהחשובה.

טז(גמ' ,יצאו שנים בתשיעי קראן תשיעי עשירי וחולין מעורבין זה בזה

כב(גמ' ,דאמרינן חד עישורא קאמר .הקשה החזון איש )סימן כז סקי"א(,

קראן עשירי עשירי ותשיעי מעורבין זה בזה .פירש רש"י ד"ה מעורבין,

נשאלאותולמההיתהכוונתו.ותירץ,דכיוןדרצהדיבורדוקא,אףאיכיון

דנפקאמינהלעניןמלקותאיגזזועבדבהן,דבקראןתשיעיאינולוקהדהוי

לי"אלאחשיבעקירה.

ספק הי מינייהו קדשי ,ובקראן עשירי לוקה אתרוייהו .וברבינו גרשום

כג(גמ' ,אין מביאין קדשים לבית הפסול .עיין שער המלך )פ"ו מפסולי

מבואר ,דנפקא מינה אי לקי אלאו ד"לא יגאל") .ועיין באות הבאה(

המוקדשיןהי"ח(שהוכיח מדבריהתוס'פסחים )פט(.ד"הה"מ דהוימדרבנן.

והמהרי"ט אלגאזי )פ"ה אות מב( הוכיח דדעתו ,דלוקין אלאו ד"לא יגאל".

ובאחיעזר )ח"ב סימן מט( כתב ,דאיכא תנאי בתמורה )כג (.דסברי דהוא

וכןדעתהתוס'בתמורה)ו(.ד"הוהשתא.אמנםדעתהרמב"ם)פ"ומבכורות

מדאורייתא .ועיין משמר הלוי שהביא בשם הדובב מישרים )ח"א סימן לז(

ה"ה( ,דאינו לוקה כיון דלא עביד מידי ,דלא הועילה מכירתו ,ועיין משנה

שדייק מדברי התוס' בשבת )עב (.ד"ה בעל ,דגם לצורך מצוה אין לעשות

למלךומהר"יקורקוס )שם(.ועייןזבחים )ט(.דהתםאיתא"למילקא עלייהו

ספקדרבנןבידים ,מהא דתירצושם,דאפילואיןאשםתלויבשפחהחרופה

בלאיגאל".אמנםבשיטהמקובצת)שםאותב(גרס",ולמיקםבלאיגאל".

יכוללהביאאשםעלתנאיולהתנותבשלמים,ואפילולמאןדאמרבזבחים

יז(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ובמנחת חינוך )מצוה שס אות טו( העיר,

)עה(:איןמביאיןקדשיםלביתהפסולוכו',מכלמקום לאחשיבגורםכפרה

דהרמב"ם )פ"ח מבכורות ה"ד(  כתב ,דאם קרא תשיעי אין לוקין על אחד

כיון דאי עבר והתנה מה שעשה עשוי ,עיין שם .והא מאי דאין מביאין

דהויספקכלאחד,וקראעשירילוקיןעלכלאחדדשניהםמקודשים.וכתב

קדשיםלביתהפסולמשוםשממעטבאכילתו,לפידבריהשערהמלך)בפ"ג

לעייןלחםמשנה)שם(.

מקרבן פסח ה"ט( אינו רק מדרבנן ,ואמאי פשיטא ליה להתוס' דלכתחילה

יח(גמ',יצאושניםבעשיריוקראןעשיריעשיריואחדעשרמעורביןזהבזה.

אינויכוללהתנות,הלאכיוןשהואמסופקאוליהואמחויבבקרבןאשם,אם

בגמ'בקידושין )נא(.הקשתההגמ'אמאילאנימאד"כלשאינובזהאחרזה

כןשפיריכוללהתנותבתנאישלמים,ואימשוםאיסורדאיןממעטין,האזה

אפילו בבת אחת אינו" ,ומשני ,דאינו מעשר הואיל ואיתיה בטעות .ופירש

רק איסור דרבנן ומספיקא להקל ,אלא על כרחך דאין עושין ספיקא דרבנן

רש"י ד"ה שאני ,דעשירי קדוש אף אי קראו תשיעי] .ונראה דביאור דבריו

בידים אף על גב שהוא לצורך מצוה לצאת ידי חובתו אולי הוא מחויב

על פי מה שכתבו בתוס' לעיל )ט (.ד"ה אמר ,דבדבר הקדוש מאליו לא

בקרבן אשם .אולם כתב ,דבאמת טעות הוא ,דעל כרחך התוס' לא סברי

אמרינןכלשאינובזהאחרזהוכו',והכאנמי,כיוןדאיתיהבטעותדעשירי

כדעתהשערהמלך,אלאסברידאיןמביאיןקדשיםלביתהפסולהואאיסור

קדוש מאליו ,מוכח דקדושתו באה מאליה ,ולהכי ליכא משום כל שאינו

דאורייתא ,והראיה מדהקשו הא ידיעה גורמת כפרה משום שאינו יכול

וכו' .ועיין שיעורי רבי שמואל קידושין )שם אות תכז([ .אמנם ברש"י

להתנות ,ואי ליכא רק איסור דרבנן הא שפיר יכול להתנות מדאורייתא

בעירובין )נ(.ד"השאני ביאר,דכיוןדאחדעשר קדושאיקראעשירי,אינו

ושפירלאחשיבידיעהגורמתכפרהמדאורייתא,אלאעלכרחךסביראלהו

מעכבאתהעשירימלחול,ולאחשיבאינובזהאחרזה.

דהוא איסור דאורייתא ומשום הכי מוכרח התוס' לתרץ דלא חשיב גורמת

יט(רש"יד"העשיריואחדעשר,בתוה"ד ,לכךיקרבושניהםויאכלוכחומר

כפרהמשום דאיעברוהתנהמהשעשהעשוי,וצריךעיון עלהשערהמלך

קודששבהן.הקשוהרש"שוהמנחתחינוך )מצוהשסאותטו(,אמאיפירש

שלאהעירמהאיתוס'.

רש"י כרבי שמעון דלקמן ,דאית ליה דמביאין קדשים לבית הפסול ,ודלא

כד(גמ' ,אין מביאין קדשים לבית הפסול ,ופירש רש"י )סא (.ד"ה אין

כהלכתא,דהאקיימאלןכרבנןדסברידאינןנקרבין,וכדאיתאבזבחים)עא,(:

מביאין ,בתוה"ד ,דצריך להרים מהם חזה ושוק וליתן לכהנים ומתוך

דשלמיםומעשרשנתערבוזהבזהירעועדשיסתאבו].ועייןלקמן)סא(.אות

שהכהנים מועטין הן אין נאכל אלא לכהנים שמא לא יהו מצוין אוכלין

א דהובאו דברי הכסף משנה )פ"ו מפסולי המוקדשין הי"א( ,דבגוונא דאין

לאותןחזהושוקוכו'.וכתב השערהמלך )סוףפ"ומפסוליהמוקדשיןהי"ח(,

מביאאתכלהקרבןלביתהפסולאלאחלקו,לאחשיבמביאקדשיםלבית

דמוכח מסוגיין ,דלא כדברי הכסף משנה )שם הי"א( ,שכתב ,דבממעט רק

הפסול.ואףדבסוגייןמבוארלאכן,אפשרדרש"יסברדהכיאיתליהלרבא.

בחלקמןהקרבן,ליכאמשוםמביאקדשיםלביתהפסול.

אמנם אכתי צריך עיון מהיכי תיתי ליה לרש"י דרבא אית ליה הכי ודלא
כסוגייתהגמ'[.

דףסאע"א

כ(גמ' ,יצאו שנים בעשירי וכו' .כתבו התוס' לעיל )דף יז (:ד"ה  אפשר

א(תוס'ד"הוהא דתניא,ואףעלגבדשלמים טעוניןסמיכהומעשראיןטעון

לצמצם,דאףלמאןדאמראיאפשרלצמצם,כיוןדאיןיכוללהכירמיהוא

סמיכה וכו' .אמנם עיין רש"י עירובין )נ (.ד"ה והרי שכתב ,דתרוייהו בעו

ו
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סמיכה.עודכתב )שם(כתב,דתרוייהובעונמיתנופתחזהושוק.ועייןשער

בזמןהזה,ביארהראשיתביכורים,עלפידבריהתוס'לעיל)נג(.ד"הואיזהו,

המלך)פ"גממעשההקרבנותהי"ג(.

דבזמן הזה אין כונסין בכור לכיפה אלא ירעה עד שיסתאב ,משום דבכור

ב(בא"ד,ואםתאמרהיכיקרביהכאכיוןדאיןמתנותמעשרושלמיםשוה

שריאףבלאפדייהואיכאהפסדקדשיםאיכונסולכיפה,מהשאיןכןשאר

וכו' .אמנם עיין תוס' עירובין )נ (.ד"ה עשירי ,שהביאו ,דהגיה רש"י מכתב

קדשים ,דאף אי יפדנו יהא אסור ליהנות מהפדיון ,לא הוי הפסד קדשים

ידו ,דטעמא דאין נקרבין ,משום הך טעמא דאינן שוין במתן דמן .והקשה

בכך,ולכךתקנולכונסולכיפה,ולהךטעמא,מעשרנמי,כיוןדלאבעיפדיון,

השער המלך )פ"ו ממעשה הקרבנות הי"ג( ,דבסוגיין מבואר ,דטעמא משום

אין כונסין לכיפה אלא נאכל במומו ,וכן כתב במנחת אברהם לעיל )כח(.

דאיןמביאיןקדשיםלביתהפסול,ומשמעדליכאמשוםהאדאינןשויןבמתן

בשם הגרי"ז ,והוסיף ,דלפי מה שכתבו התוס' בעבודה זרה )יג (:ד"ה נועל,

דמן .ועיין בהגהות בן אריה שכתב ליישב ,דלמאן דאמר "מצוות צריכות

דטעמא דבכור ירעה ואין כונסין לכיפה ,משום דקדוש מאליו ולא על ידו

כוונה" מצי ליתן על תנאי ,דאם אינו חייב לא חשיב זריקה ,והכי אית לה

באה קדושה אין לכונסו ,במעשר יהא דינו כשאר קדשים דקנסוהו לכונסם

לגמ' דילן ,וכסתמא דגמ' ד"מצוות צריכות כוונה" ,אבל בעירובין )שם(

לכיפה.ועייןעודחזוןיחזקאל)פ"זה"ז(.

איירי ,כדעת רבא ,דאית ליה ד"מצוות אין צריכות כוונה" ,ומשום הכי לא

ט(]רש"יד"הבזמןהזה,דלאסביראליההאדרבהונאדאמרברישפרקין

מצילמזרקעלתנאי.עייןשם.

דהאידנאלאנהוגמעשרבהמה.צריךעיון,מאיטעמאלאניחאליהלפרש

ג(]תוס'ד"הוהא,בתוה"ד ,ומהששלחוישראלקרבנותיהן,בתמידשלכל

כמושפירשוהתוס'ד"הבמעשר[.

יום .צריך עיון ,דלפי זה לא הותר להם בשר במדבר ,דהא אמרינן בחולין

י(]בא"ד ,שם .מבואר דאף דסבירא ליה לרבי שמעון ברבי אבא דלא בטלו

)טז(:דבשרתאוהלאהותרלהםעדשנכנסולארץ)א.ג.[(.

מעשרבהמה,איכאלהאידינאדימותוומשוםתקלה,ודלאכתוס'בעבודה

ד(]גמ' ,וקסבר רבי יהודה תמורת מעשר מתה .צריך עיון מהיכי תיתי

זרה)יג(:ד"הנועלדלת,דטעמאדימותומשוםקנסא[.

שתמות ,הא לא ילפינן אלא דאינה קרבה ,וכדמייתי רש"י לעיל )ס (.ד"ה

יא(גמ' ,האומר לשלוחו צא ועשר עלי וכו' .מבואר דמהני לעשר על ידי

אילו ,דילפינן מבכור ,ובכור לא אזיל למיתה אלא ירעה עד שיסתאב.

שליח.ועייןמנחתחינוך )מצוהשסאותיד(ומרומישדה שהקשומהכאעל

וברבינו גרשום כתב ,דבעינן למילף מתמורת חטאת דמתה .וצריך ביאור,

שו"תמהרי"ט)ח"אסימןקסז(,שכתבדלאמהניהקדשעלידישליח.ותירץ

דבחטאתהואדגמרינןמהלכהלמשהמסינידחמשחטאותמתות,ומנאלן

המנחתחינוך,דהכאלאבעישליחות,דאיןזההקדשפהאלאהתורההיא

למילףבקרבןאחר[.

המקדשת.ועייןבאותהבאהולעיל)נט(.אותט.

ה(]גמ' ,יכול שאני מרבה אף התשיעי אמרת וכי הקדש לפניו מקדש או

יב(גמ' ,אפילו קרא לתשיעי עשירי אינו קדוש דאמר ליה לתקוני שדרתיך

לאחריומקדש.פירשרש"יד"הלפניו,דמסתבראדאינועושהתמורהאלא

ולא לעוותי .כתב המנחת חינוך )הובא באות הקודמת( ,דמוכח דאי שלחו

לאחר שהוא קדוש .משמע דהתשיעי לא חשיב תמורה ,ואפילו הכי קדוש

בהדיא דאף אי יטעה יחול הקדשו ,מהני הקדש השליח .והקשה על שו"ת

להאכל במומו ,וקדושה זו אינה מכח תמורת מעשר .ולכאורה צריך עיון,

מהרי"ט )הובא באות הקודמת( שכתב ,דאינו יכול להקדיש על ידי שליח,

דלעיל)ס(:מבואר,דאףתשיעיחשיבתמורה)ולכךבקראלתשיעיעשרילא

דמילילאמימסרילשליח.וצריךעיון.ועייןעודמנחתחינוך)מצוהשנבאות

מצילקדשאתהאחדעשרדאיןמימרוחוזרומימר(.וישלומר,דהתםלמדה

ט(.

הגמ'דישגםתמורהב"שםעשירי",אבלכאןלמדההגמ'דאיןדיןתמורה

יג(גמ',הכאטעותאהיא .כתבהיפהעינים ,דמשמעדבכוונהלאמצילקרא

אלאב"גוףהקרבן"ועייןבאותהבאה[.

לתשיעי עשירי ,והביא ,דהיא פלוגתא בירושלמי נזיר )פ"ה ה"ב( וכן בנזיר

ו(גמ',שם.לכאורההךטעמאליכאלמימראלאבדעתרבייהודהדמתניתין

)לב .(.ודחה ,דאף אי בעלים מצי להקדיש אף בלא טעות ,שליח לא מצי,

)לעיל ס ,(.דסבירא ליה דאחד עשר הוי תמורת מעשר ,אבל לרבי מאיר

דאף בתרומה לא מצי להוסיף בלא טעות ,וכדאיתא בירושלמי דתרומות

דסבירא ליה דאינו חשוב תמורת מעשר ,ליכא למימר הך טעמא .והקשה

)פ"דה"ד(,ולהכילאמצילאוקמיאלאבטעות.

החזון יחזקאל )פ"ז ה"ז( ,אם כן מנא ליה לרבי מאיר דתשיעי אינו קרב.

יד(]גמ',קראלתשיעיעשיריקדושלי"אעשיריאינוקדוש.פירשרש"יד"ה

וכתב ,דאף רבי מאיר מודה דעיקר קדושתו מדין תמורת מעשר ,אלא כיון

קרא לתשיעי ,דאינו מפסידו כיון דאכיל ליה במומו .ואף דאין יכול לאכלו

דאינו תמורת"גוףהקרבן",אלא"תמורתשמו")עייןלעילס.אותז(,סבירא

עדשיפולבומום.כיוןדאינוצריךלתתמשלולאחשיבפסידא[.

ליה דאין דינו כתמורה ,הלכך עושה תמורה .ובמלבי"ם )ויקרא ג,א( כתב,
דילפותא דהכא אינה אלא לרבי יהודה ,אבל לרבי מאיר ילפינן כדאיתא
בתמורה )כא ,(.עשירי להוציא את התשיעי ,וכדפירש רש"י )שם( ד"ה

zexeka zkqn ol `wilq

להוציא,דילפינןדהתשיעיאינוקרב.
ז(גמ' ,במעשר בזמן הזה ומשום תקלה .פירש רש"י ד"ה בזמן ,דכיון
דחיישינן דלמא אתי לידי גיזה ועבודה ,בעי לכונסו לכיפה .ובנודע ביהודה



)יו"ד סימן קפט( הקשה מסוגיין ,על הרמב"ם )פ"ו מבכורות ה"ב( דפסק,
דמעשרבזמןהזהנאכלבמומו.ותירץהראשיתביכוריםוהובאבחשקשלמה
בתמורה )כא ,(.דהכא דמיירי ביצאו עשירי וי"א ,הי"א הוא דכונסו לכיפה
דהוי שלמים ובעי פדיון ,וכדאיתא בתוספתא )פ"ז ה"ז( ,אבל עשירי נאכל
במומו,עייןשם.ועייןבאותהבאה.
ח(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.וביאורהחילוקביןשארהקדשיםלמעשר

ז
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היינודמשוםהכיחשיבהפסידו.ועייןעודבאותהבאה.
ו(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת.בסנהדרין )טו (.איתא ,דהאומר דמי עלי

R oikx r zkqn Q

בעיעשרהלשומו,כיוןדנישוםכעבדועבדהוקשלקרקעות.ובקצותהחושן
)הובא באות הקודמת( הביא דברי התוס' בקידושין )ז (.ד"ה אם ,דבן חורין
לאאיתקשלקרקעאלאבאומר"דמיעלי"דשמיןאותוכעבד,והוכיחדסברי
דשיימינן כעבד כנעני ,דאי כעבד עברי ,הא לא הוקש לקרקעות .וכתב,

דףבע"א

דרש"י )דסבירא ליה דשיימינן כעבד עברי( ,אזיל לטעמיה ,דכתב בקידושין

א(מתני' ,הכל מעריכין .כתב החזון איש )סימן כט סק"ב( ,דלכאורה היה

)שם( ד"ה שיש ,דאף בן חורין הוקש לקרקעות ,ולכך אתי שפיר דשיימינן

נראה,דגדרחיובערכיןהיינו,דהאדםנודרבסכוםהקצובבתורה,והויככל

ליה כקרקע .אמנם ,תוס' במגילה )כג (:ד"ה שמין ,כבר הקשו ,אהא דשמין

הנדרים ,דאם לא קיים נדרו עבר בעשה ד"מוצא שפתיך תשמור" ובלא

את האומר "דמי עלי" בעשרה כקרקע ,הא עבד עברי לא הוקש לקרקעות,

תעשה ד"בל יחל" .ולפי זה בעי שידע שיש בתורה פרשת ערכין .ודחה,

עייןשם,ומוכחדסבריכרש"ידשמיןאותוכעבדעברי.

והסיק)בסק"ד(,דחיובערכיןהיינושהאדםמתפיסאתעצמובפרשתערכין

ז(בא"ד ,שם עיין באות ו .ובים של שלמה )הובא באות ה'( ביאר הא

האמורהבתורה,וכעיןמהשמצינוגביפרשתנזירותדמתפיסעצמובפרשת

דשיימינןכעבדכנעני,משוםדעבריאינויכוללמכורעצמולעולם,ואיןכאן

נזירות.עודכתב,דמכלמקוםאםעבר,עברא"בליחל",כיוןדהחיובחייל

אלאשומאבעלמא.ועייןבאותהבאה.

עליה על ידי דבור ,וכעין מה שכתב הר"ן בנדרים )טו (.ד"ה הלכה ,דמודר

ח(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת .ובחידושי הגרי"ז שרצה לחלק ,דאף

שעבר על הנדר ,לוקה ,אף דלא נדר אלא נאסר על ידי נדר דאחר .אמנם

דלעניןנזיקיןסבררש"ידשיימינןכעבדכנעני,הכאאפשרדמודהדשיימינן

דעת הרמב"ם )פ"ה מנדרים ה"א( דהמודר אינו לוקה כיון דלא נדר איהו

ליהכעבדעברי,דשאניהכאדלאהפסידו אלאהואשומאבעלמא,ודחה,

גופיה,ומכלמקוםכתב),פ"אמערכיןה"א(הערכיןהריהםנדר מכללנדרי

דאף לענין נזיקין אינו משלם משום שהפסידו ,דאין דמים לבן חורין ,אלא

הקדש ,לפיכך חייבין עליהן משם בל יחל .ומבואר לכאורה דהמעריך הוי

הוא שומא בעלמא ,דכיון דבישראל ליכא מכירה לעולם] ,אלא הווי

כנודרממש.

כשכירותלזמן[לאשייכאשומאאלאכעבדכנעני.

ב(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת דברי הרמב"ם ,דהמעריך ועבר על נדרו

ט(מתני' ,ונידרין .כתב בחידושי הגרי"ז ,דהך נדר אינו חיוב ממון ,וכנודר

עובר משום בל יחל .וכתב המשנה למלך )שם( ,דמדברי הרמב"ם בספר

דמי חפץ ,אלא ,דכשם שמצינו "פרשת ערכין" דאית ליה לאדם שומא

המצוות )לא תעשה קנז( נראה ,דמשעה שעובר על בל תאחר ,דהיינו ג'

בתורת"ערכין",כךאיכאשומאדאדםלדמיו,וחיילנדרבאדםגופיה.ולפי

רגלים ,קעבר בבל יחל .אמנם הביא דעת הרמב"ן בהשגות לספר המצוות

זהביארלשוןהרמב"ם )פ"אערכיןהי"ג(שכתב,הגוססאיןלולאערךולא

)עשהצד(דפליג,וסברדלאשייךבליחלאלאכשיעבורזמןהנדרואיאפשר

דמיםהואילורובהגוססיןלמיתההריהואכמת וכו'והמתאיןלוערךולא

תולקיימו,מהשאיןכןלאחרג'רגלים,דאפשרלקיימו.

דמים ,ולא כתב הטעם על דמים "מפני שאינו בר דמים" ,משום דשייך רק

ג(מתני',שם .עייןבאותהקודמת.ובשלטיהגיבוריםבעבודהזרה )ד.בדפי

לשומתחפץלדמיחפץ ולאלדמיאדם,שהואדיןמיוחדבאדם,ורקבמנוול

הרי"ף( כתב ,דערכין הוי כמקדיש את החפץ ומחויב לפדותו מיד הקדש.

ומוכהשחיןשבעצםאינוברדמים,לאשייךבונדרדמים.

]וצריךביאור,כיצדיכוללהקדישאתחבירו.ועוד,וכיהנערךאסורבהנאה

י(]מתני' ,נשים ועבדים .כתב רש"י ד"ה נשים ,דמשלמין לאחר זמן

עד שעת נתינת דמי הערכין ,וצריך עיון[ .וכעין זה מבואר בדברי תוס'

כשנתגרשההאשהאוכשנשתחררהעבד.ובתוס'ד"הנשיםכתבו,דמשכחת

הרא"ש בחולין )קלג (:שכתב דדמי הערכין הוו כהקדש שנתחלל ,ועיין עוד

להדמשלמיןכגוןשנתנולהםעלמנתשאיןלרבאולבעלרשותבהן.ואין

בלב אריה )שם בעמוד א ,על דברי התוס' ד"ה לפי שמצינו( ]ואפשר דלא

להקשותלדבריהתוס'בכתובות)נד(.ד"האףעלפי,שכתבו,דלאחיילחיוב

כתבוכן,אלאלסלקאדעתיןבחולין)שם(,דהמעותקדושותאףקודםנתינה

ממון אלא כשמשעבד נכסיו ,ואם כן היאך חייל החיוב עליה ,דיש לחלק,

לכהן,אבללמסקנאדאיןקדושותעדשעתנתינהלכהן,אינוכפדיוןהקדש,

דהכאדהויחיובנדרדחיילאגברא,מציחיילאףבלאשיעבודנכסים[.

ואףבשעתנתינה[.

יא(מתני' ,טומטום ואנדרוגינוס נודרין ונידרין ומעריכין וכו' שאינו נערך

ד(תוס' ד"ה הכל מעריכין ,בתוה"ד ,ובכאן לא זכר להזכיר )כינויים( שלא

אלא הזכר ודאי ונקבה ודאית .בבכורות )מא ,(:אמר רב חסדא לענין בכור,

היו מזכירין שם שמים על הערכין .עיין במאירי בנדרים )ב (.שהביא ,דיש

דטומטום הוי ספיקא ,ומבואר בגמ' )שם( ,דלשיטתו הוא הדין לענין ערכין.

אומריםדלאתקנוכינויים,אלאבמהשאדםאוסרבשבועהונדר,אבלערכין

וברמב"ם )פ"אמערכיןה"ה(פסק,דטומטוםאינונערך,והקשההלחםמשנה

חובבעלמאהואשמשעבדאתעצמו.

)פ"כ מבכורות ה"ה( ,דלענין בכורות פסק ,דהוי ספיקא ,הא בגמ' השוו

ה(רש"י ד"ה נודרין ,דמי פלוני עלי .ובמסורת הש"ס הוסיף ,ושמין אותו

אהדדי.וצריךעיון.

כעבדהנמכרבשוק.ברש"יבבבאקמא )פג(:ד"הוכמה כתבלעניןחיובנזקי

יב(גמ' ,לאתויי מופלא הסמוך לאיש .עיין בחידושי הגרי"ז לקמן )יז(.

אדם,דאםהיהנצרךהיהנמכרבעבדעברי.ובקצותהחושן)סימןתכסק"א(

שנסתפק,איחיילעליהחיובאמעתה,אודרקנדרונדר,אבלחיובולאחייל

הבין,דכוונתודשמיןאותוכעבדעברי,וביאר,דטעמא,משוםדישראלאינו

עדשיגדיל.ונפקאמינהלעניןדין"הישגיד",איאזלינןבתרשעתנדרו,או

נישוםכעבדכנעני.וכתב,דלפיזה,אףבאומר"דמיעלי"שמיןאותוכעבד

דרקמשהגדילדיינינןליה.

עברי.והביאדדעתהרא"שבבבאקמא )פרקחסימןג(,דשמיןאותוכעבד

יג(רש"יד"המופלאסמוךלאיש,בןי"בשנהויוםאחדשהואסמוךלאיש

כנעני .אמנם בים של שלמה בבבא קמא )פרק ח סימן א( כתב ,דאף דעת

ואינואישעדשיביאב'שערות .השיטהמקובצת )אותז(הגיה עדי"גשנה,

רש"י ,דשמין אותו כעבד כנעני,והא דכתב דיכול למכור עצמו בעבד עברי

דהיינודגדלותלעניןנדריםלאתליאבהבאתשערותאלאמשיגיעלגילי"ג.

ח
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בעלים ,או דלמא דבכפרה מקופיא לא סגי להיחשב בעלים ,מכל מקום

בהא ,דלדעת התוס' מופלא הסמוך לאיש הוי שנה קודם גדלות ,דהיינו

איתרבי יורש .וכתב ,דמדברי הראב"ד בפירושו לתורת כהנים )פרשת

הבאתשערות .ודעת הרמב"ם )פי"א מנדרים ה"ד( דהוי שנה קודם גיל י"ג.

בחוקותיפרשהיגהלכהד(שכתבדעינןקראלמילףדיורשמימר,כיוןדבעי

וביאר,דהרמב"םסברדהשניםנמיפועליםבגדלות,והתוס'סברי,דשניםלא

תחילת הקדש ברשותו ובלא קרא לא ידעינן דמימר .מוכח דלא סגי בהא

מהנימידי,ואינןאלאלגלוייאסימניגדלותדלאהוושומא.

דמתכפר.אמנםמרש"י )שם(ד"היורש ,הוכיח,דסברדסגיבכפרהמקופיא

יד(בא"ד ,שם .עיין מה שנתבאר באות הקודמת .דדעת רש"י דמגיל י"ג

להיחשב בעלים .ועיין באבי עזרי )פ"ג ממעשה הקרבנות ה"ט( דנקט ,דאם

חשיב גדול לענין נדרים אף דלא הביא שערות ,וכן משמע ברש"י בקדושין

יש למת בן ואב ,האב מצי לסמוך אף דלא ירש את הקרבן ,ומבואר ,דסבר

)סג (:ד"ה אבל ,דכתב ,דבן י"ג ובת י"ב נדריהן נדר ,ולענין עונשין בעי

דלאבעייורשהקרבןבפועל,אלאשםיורש,ואףדלאחשיבמתכפר.

שיביאו ב' שערות ,משמע דלענין נדרים לא בעי הבאת שערות ,וכן כתב

כב(גמ' ,שם .עיין בחדושי הגרי"ז שנסתפק ,אי בסמך ומת מחויב יורשו

ברש"יבנדה )מו (.ד"הכייפליא,דמופלאהסמוךלאישהיינושנהקודםזמן

לשוב ולסמוך ,כיון דנעשה הוא בעלים על הקרבן ,ותו לא מהניא סמיכת

שהואראוי להביאשערות,ומשמעדלאבעישיביאבפועל.אמנםבהגהות

אביו ,אי לאו .והוכיח מזבחים )מ ,(.דבעי לסמוך .והביא ,דברבינו גרשום

מיימוניות)שםאותא(הביאדעתרש"ידתלויבגדלות,דהיינוסימנים.

כתב,דאייריכשהביאאביוקרבןולאסמך,ומשמעדאיסמך,לאבעיהיורש

טו(תוס' ד"ה חרש ,משמע דאית ליה דמים לחרש והא דאמר פרק החובל

לסמוך,ועייןעודלהלןאותכח.

חרשו נותן לו דמי כולו וכו' .תירצו התוס' בבבא קמא )פה (:ד"ה חרשו,

כג(גמ' ,לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה .עיין חידושי הגרי"ז תמורה )ב(.

דהתםאיירי באין לו אומנות אחרת ,ולכך כשנתחרשאינו שווה,דלא מצי

שדן ,האם בגוונא שיש יורשין רבים בעו כולן לסמוך דהוו כשותפין ,או

אמרליהדלילידוולא,דלאשמיע,והכאמייריבישלואומנותאחרת.

דיורשיןלאחשיביכשותפין.וכתב,דיורשלאחשיבבעלהקרבן,ואינוסומך

טז(בא"ד,אינמיפירשרבינותםדחרשבידישמיםאיתליהדמים.וביאר

אלאמדיןיורש,והוכיחמדברירבינוגרשום )הכא(,דמבוארדאםסמךאביו

בשו"ת נודע ביהודה )מהדורא קמא אבן העזר סימן נג( ,דסבר ,דחרש בידי

לאבעיהיורשלסמוך,ומוכחדלאחשובבעלים),דאיהוהחשיבבעלים,לא

שמיםישלורפואה.עודכתב,דלתירוץקמאבתוס',האדחרשונותןלודמי

הוהסגיליהסמיכתאביו,דהאאףהואחשיבבעלים(,ועייןבאותהבאה,

כולואייריבידועדאיןסופולהתרפא,אבלבספיקאאינונותןלו,ורבינותם

וכיוןשכלחיובוהואמשוםחיובהקרבן,סגיבסמיכתיורשאחד,ועייןשם

סבר דבידי אדם סתמא אינו ראוי להתרפא .עוד דן שם ,אי על ידי חולי

עוד.

חשיבבידישמיםאולא.

כד(גמ',שם.בתוספתאדמנחות)פ"יה"ד(איתא,דשותפיןסומכיןבזהאחר

יז(בא"ד ,שם .עיין בשערי תשובה )שער ב אות יב( שכתב ,במעלת אוזן

זה.וביארבחידושיהגרי"זתמורה )ב,(.דבבתאחתודאימהני,וקמשמעלן,

שומעת ,לשמוע תוכחת מוסר ,והביא את דברי הגמ' בבבא קמא ד"חרשו

דמהניאף בזהאחרזה,וטעמאדמהני,משוםדאףדמשוםחיובהקרבןסגי

נותן לו דמי כולו" ,ומשמע דאין התשלום משום היזק ממוני ,אלא היזק

בסמיכהאחת,בשותפיןכלאחדמחויבמחמתעצמו,ולחיובזהסגיבסמיכה

רוחני,ולפיזהלאקשיאקושיתהתוס'כלל].ואףדלכאורהצריךעיון,דלא

זהאחרזה.

מצינותשלוםממוניעבורנזקרוחני,ישלומר,דעצםההנזקהואבגוףהאוזן

כה(גמ',ורבייהודהלרבותכלבעליחובריןלסמיכהליתליה .פירש רש"י

הגשמית,אבלתוצאתאותונזקהוארוחני[.

ד"הליתליה,דסביראליהדאחדסומךבשבילכולם.ובתמורה)ב(.ד"הלית

יח(בא"ד ,שם .עיין שיטה מקובצת בבא קמא )פה (:שהביא דעות דהא

פירש,דאיןסומכיןכלל,דלאמייחדקרבןדידהו,ומשמעדפטוריןמסמיכה,

דחרשו נותן לו דמי כולו ,איירי בקטע ידו ושיבר רגלו וסמא עינו ,דאחר

ועייןתוס'מנחות )צג(.ד"הלרבות.ובחידושיהגרי"זתמורה )שם(שהאריך

דעבדכוליהאיחרשו,נותןלודמיכולו,ולפיזהלאקשיאקושיתהתוס'.

בזה.

יט(תוס' ד"ה לאתויי ,בתוה"ד ,ויש לומר דהכא בטריפה מיירי .מבואר,

כו(גמ' ,קרבנו ולא קרבן עכו"ם .עיין תוס' מנחות )סא (:ד"ה מצינו ,הביאו

דסברידישערכיןלטרפה.אמנםבלקוטיהלכות)זבחתודהד"האתהגוסס(

דברירש"י )שם(שהביאלהאדתניאבתורתכהנים,בניישראלוסמך,בני

נסתפק בדעת הרמב"ם )פ"א מערכין הי"ג( ,שכתב דטעמא דאין גוסס נערך

ישראל סומכין ולא העובדי כוכבים סומכין ,וכן יליף במנחות )צג .(:והקשו,

משוםדחשיבכמת,דאפשרדלפיזהכלשכןטרפהדודאיימות,אודנימא

תיפוק לי מדדרשינן במנחות )שם( "קרבנו" ולא קרבן עובד כוכבים ,ותירצו

דשאני גוסס דרוב גוססין קרובין למות תוך ג' ימים ,מה שאין כן טרפה,

דאיצטריך קרבנו ,דלא תימא שיסמוך ישראל בשבילו כמו שמביא נסכים

דיכוללחיותעדי"בחודש.

בשבילו] .כמו שכתבו התוס' לקמן )עמוד ב'( ד"ה עובד כוכבים ועיין לקמן

כ(בא"ד,וישלהקשותדהאמבעיאלןבפרקהשולחעבדשמכרורבולקנס

אות כז[ והקשו ,דמקרבנו ולא קרבן חבירו נפקא ,ותירצו דלא דמי לקרבן

מהואלמאאיתליהדמים.בחידושיהגרי"ז הביאדבריהתוס'בגיטין )מג(.

חבירוכיוןדברסמיכההוא.

ד"המיאיכא,דמבוארבדבריהם,דהאדנמכרלקנסלאחשיבישלודמים.



וביארהגרי"ז,דאףדיכוללקבלממוןעלידימכירתהעבד,כיוןדאיןהממון

דףבע"ב

תמורת העבד עצמו ,לא חשיב יש לו דמים .וכתב ,דלדבריהם מיושבת

כז(תוס' ,ד"ה עובד כוכבים ,בא"ד ,ס"ד דכהן סומך כמו שהכהן נותן לו

קושיתהתוס'הכא,דאףדיכוללמכרולקנס,לאחשיבישלודמים.

נסכיםמשלציבור.וכןכתבו התוס'במנחות )סא(:ד"המצינו ,ובצאןקדשים

כא(גמ' ,יורש סומך .כתב החזון איש )זבחים סימן א' סק"ה( ,דהוא משום

)שם(הגיה,כיון שמביאנסכיםבשבילו.וביארהמקדשדוד )סימןיחסק"ג(,

דמיכפרמקופיא,וכדאיתאבזבחים )ו(.לעניןמימר,דהאדיורשמימרהיינו

דכיון דהכהן מייתי נסכים חשיב כשותף בקרבן ,וכתב ,דאף דמסקינן דאינו

משום דחשיב מתכפר כיון דמתכפר מקופיא .ועיין בחידושי הגרי"ז תמורה

סומך אף דמייתי נסכים ,היינו משום דנתמעט קרבן עכו"ם מסמיכה .אבל

)ב (.שחקר ,אי הא דיורש סומך היינו משום דכיוון דמיכפר מקופיא חשיב

בישראלהמביאקרבןוישראלאחרהביאנסכיו,מהניאסמיכהכיוןדמביא

ט
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נסכים].ולכאורהישלבאר,דאףדמייתינסכיםמממוןהציבור,מכלנחשב

מצטער,ואמאיאינומצווהלאכולבסוכהלפחותבלילהראשון[.

שותףכיוןששייך,במעשיולקרבן[.

לז(גמ',קטןהיודעלנענעחייבבלולב .כתבבחדושיהגרי"ז ,דאףדנענועים

כח(]גמ' ,הכל חייבין בסוכה לאתויי קטן שאינו צריך לאמו וכו' .לכאורה

אינם מעכבים ,וכמבואר במגן אברהם )סימן תרנג סקכ"ב( דכיון שהגביהו

משמע קצת בכל הסוגיא ,דחיובא רמי אקטן גופיה .וצריך עיון לדעת רש"י

יצא,וכדאיתאבסוכה )מב(.דמדאגביהנפקביה,מכלמקוםלאתקנומצות

בברכות )מח(.ד"העדשיאכל,דקטןעצמואינומחויב,אלאדרמיעלאביו

חינוך ,אלא כשיודע לקיים ככל פרטי המצוה .ועיין עוד אבני נזר )סימן ל

לחנכו ,אמנם תוס' )שם( ד"ה עד שיאכל ,כתבו דחיובא רמי אקטן גופיה.

סק"ז(ובכורייעקב)סימןתרנזסק"ג(.

)א.ג.[(.

לח(גמ' ,שם .כתב השיטה מקובצת )אות ב( בשם הירושלמי דבעי ל"ו

כט(גמ' ,קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה .עיין מגן אברהם )סימן תרמ

נענועים,ולכאורהכוונתודבעיקטןשיודע לנענעכך,ובלאוהכיאינוחייב,

סק"ג( שכתב ,דאף קטן הצריך לאמו אסור להאכילו בידים חוץ לסוכה,

והוכיח בחידושי הגרי"ז ,דלא תקנו מצות חינוך ,אלא היכא דיודע לקיים

דאיכאאיסורספייה.ובפרימגדים )שםאשלאברהםסק"ג(פליג,וכתבדיש

ככל פרטי המצוה )וכדלעיל אות לו( .ועיין מגן אברהם )סימן תרנז סק"א(

לחלקביןאכילתאיסור,לאכילתהיתרבזמןאיסור]ולכאורהישלחלקעוד,

שכתב,דבעישיודעלהוליךולהביאומעלהומוריד,ובפרימגדים )שםאשל

דאיסוראכילהחוץלסוכה,לאהויאיסור אכילה,אלאדאינומקייםחיובו

אברהם סק"א( כתב ,דמשמע דאף אי אינו בקי בכל דיני נענועים ,מחוייב

לאכולבסוכה[.

בחינוך.ועייןעודמבמרומישדה)מב(.ובבכורייעקב)סימןתרנז(.

ל(]גמ',שם.עייןבאותהקודמת.ולכאורהישלדוןלדעת המגןאברהם,אי

לט(גמ',שם.עייןפסקיתוס' )אותה(שכתבדקטןהיודעמקוםשמנענעים

אסור להשכיבו לישן בידים חוץ לסוכה ,או דיש לחלק בין אכילה למידי

בו בהלל חייב בלולב .ועיין ט"ז )או"ח סימן תרנז סק"א( שכתב ,דמי שידו

אחרינא[.

משגת יקנה לולב לבנו כדי שיוכל לנענע בהלל .ומכל מקום איכא מצות

לא(גמ' ,שם .עיין ריטב"א בסוכה )כח (:שכתב ,בהא דשמאי סבר דקטן

חינוך אף דאינו קונה לו לולב אלא שאביו נותן לו לאחר שיצא ,וכדכתבו

הצריך לאמו חייב בסוכה ,דהחיוב משום חינוך] ,ועיין לקמן אות לג[ וכיון

התוס'ד"האביו .אמנםדעתהרא"שבסוכה )פ"וסימןכו(,דאףקטןשאינו

דשייך לחנכו ,מחוייב בכך ,ואף רבנן דפליגי מודו בהך סברא ,אלא דסברי,

יודעלקראהללמחוייב.וכןכתבובתוס'בסוכה)לז(:ד"ההודו.

דאיאפשרלחנכוכיוןדצריךלאמוואמופטורהממצותסוכה,ומשוםהכי

מ(]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת שהבאה מחלוקת הראשונים אי בעי קטן

חשיבאינוראוילחינוךלאותהמצוה.וכעיןסבראזוכתברש"יבברכות)כ(.

שהגיע לחינוך לקריאת הלל ,ואפשר ,דנחלקו בגדר נענועים דשעת ההלל,

ד"ה קטנים ,דקטן אף שהגיע לחינוך פטור מקריאת שמע ,דלא חייבו את

דתוס' בפסחים )ז (:ד"ה בעידנא כתבו ,דאף דמדאגביה ללולב נפיק ביה,

אביולחנכוכיוןשאינומצויאצלובשעתקריאתשמע.ועייןבאותהבאה.

חשיבעוברלעשיתן)כשמברךאחרכך(כיוןדהויעוברלעניןנענועיןדהלל,

לב(]גמ',שם.לכאורהלסברתהריטב"אשהבאודבריובאותהקודמת,דקטן

ומבוארדסברי,דנענועיםדהללהואחיובהנענועיםדארבעתהמינים,ולפי

הצריך לאמו חשיב אינו ראוי לחינוך סוכה .צריך עיון לשיטת האחרונים

זה אפשר דקטן שלא הגיע לקריאת ההלל חשיב אינו יכול לקיים מצות

)הבאו במשנה ברורה סימן תרמ סק"ה( דאף אמו מצווה בחינוך ,אמאי לא

נענועים כתיקנה ,אבל התוס' בסוכה )לז (:והרא"ש בסוכה )שהבאו באות

הטילו חינוך למצוות סוכה על אמו להיות עמו בסוכה ,כמו שמחוייבת

הקודמת(סברי,דאיןדיןהנענועיםדארבעתהמינים,דוקאבהלל,הלכךאף

להיות בסוכה עם בעלה ,כדי שיקיים מצוות תשבו כעין תדורו .אמנם

דאינויודעלנענעבשעתההלל,חשיבמצילקייםמצותנענועיםכתיקנה[.

המשנהברורה )סימן תר"מסק"ה(כתב,בשםישאומרים,דבאיןלואבאמו

מא(גמ' ,שם .עיין משנה ברורה )סימן תרנח סקכ"ח( שהביא דעת

חייבתלחנכו.והיינומשוםדבאיתליהאבאיןהחיובעליה)א.ק.[(.

האחרונים ,דלא מקיים מצות חינוך ביום הראשון בלולב שאינו של הקטן.

לג(]גמ' ,שם .כתב הרשב"א בברכות )כ ,(.דבסוכה אף בקטן שלא הגיע

והביא דעות ,דחשיב חינוך בהאי גוונא] .ולכאורה יש להעיר ,דמאי שנא

לחינוךחייב.וישלהעיר,דבסוכה )כח(:אמרינן",האבקטןשהגיעלחינוך",

מלולב פסול דפשיטא דלא חשיב חנוך ,וכמו שכתב הביאור הלכה )סימן

משמע דבעי הגיע לחינוך ,ויש לומר ,דהתם כוונת הרשב"א שלא הגיע

תרנזד"הכדי([.

לחינוךלכלהמצוות,ומהשאמרההגמ'בסוכה,היינולחינוךלמצוותסוכה.

מב(גמ',קטןהיודעלהתעטףחייבבציצית.עייןבעלהעיטור)הלכותציצית

)א.ק(.אמנםעייןבתוס'הכאד"השהגיע[.

שערגחלקא(שכתב,דאיירינןבבןי"גשנה,ואפילוהכיפטוראיאינויודע

לד(]גמ' ,שם .בתוס' ד"ה שאינו הביאו דברי הגמ' בסוכה )כח ,(:דהיינו

להתעטף .אמנם הב"ח )או"ח סימן טז( כתב ,דאיירי בקטן שהגיע לחינוך,

שניעורמשנתוואינוקוראאמא.ולכאורהצריךעיון ,מדועיפטראףממצות

דהיינו בן שש ובן שבע ,ובמגן אברהם )שם סק"א( כתב )בדעת הטור שם(,

חינוךלאכילהבסוכה,במהשאינוברחינוךלשינה.ואוליישלומר,דהיינו

דברט'הויברחינוך,וכדעתהתוס')הכא(ד"השהגיע.

משוםדאיאינויכוללקייםאתהמצוהכתקונהלאתקנוכללמצותחינוך.

מג(גמ',שם.פירשו בתוס'ד"ההכל,דאייריאםישלוטלית,ומשמעדלא

ועוד ,דשאני מצות סוכה דהחיוב משום "תדורו" לא חשיבי דיורין לחצאין,

בעילקנותלוטלית.ועייןעוד תוס'ד"האביו שכתבו,דהאדלאקאמראינו

ואי אינו יכול לדור לכל מילי ,מיפטר לגמרי .ועיין עוד לקמן )ג (:אות לח.

לוקחלוטליתמשוםדמסתמאטליתישלו,ומשמע,דאיאיןלו,בעילקנות

)א.ק.[(.

לו.ועייןב"ח)או"חסימןטז(שדייקמלשוןהטור)שם(דאביולוקחלוציצית

לה(]גמ',שם.ישלדוןאיקטןשאיןלואם,מחויבקודםלכן,כיוןדליכאהך

ומשמעדאייריבישלוטלית,ואינומצווהלקנותלוטלית,והביא ,דבמרדכי

טעמאדתלויבאמו[.

בסוכה)סימןתשסג(כתב,דאביולוקחלוטלית.

לו(גמ' ,שם .ביאר בחדושי הגרי"ז ,דקודם לכן מיפטר כיון ד"מצטער",

מד(גמ',שם .כתבהפרימגדים )או"חסימןטזמשבצותזהבסק"א(,דשיעור

דבגדולכהאיגוונאפטור,הואהדיןקטן,ואףדאמועמופטורכיוןדלאחזי

טליתלקטן,בעישיהאבוכדילהתעטףראשוורובושלקטן,ואיליכאהך

)בעצמו(לקיוםהמצוה].ולכאורהישלהעיר,האבלילהראשוןליכאפטור

שיעורא,איןמברכיןעליו.ועייןשםעוד.

י
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מה(גמ',שם.עייןאחיעזר)ח"גסימןפא(שדן,אישרילהטילכלאיםבטלית

ד"הכופיןשהקשו,דליתיעשהדפרוורבוולידחילאתעשהדלאיהיהקדש,

דקטן,כיוןדאינומחויבבעשהמדאורייתא,ואיכאאיסורלהלבישו,עייןשם.

ותרצודבעידנאדמיתעקרלאולאמיקייםעשה,דבשעתהעראהקעברלאו,

מו(תוס' ד"ה היודע ,משום דאמר במועד קטן כל עטיפה שאינה כעטיפת

ועשה לא מקיים עד גמר ביאה] .ומבואר דסבירא להו דמצות פרו ורבו

ישמעאליםאינהעטיפה.לכאורהכוונתם,דבלאעטיפהליכאחיובא.וכדעת

מקיים בביאה .אמנם המנחת חינוך )מצוה א אות ח( נקט ,דאין המצוה

מהר"ח אור זרוע )סימן ד ,הובא בתרומת הדשן ח"א סימן מה( וכן הביא

במעשה אלאבתוצאה)במהשישלובנים(,וכתבשם)אותטו(,דהיינודלא

בטור)או"חסימןח(בשםהראשונים,עייןשם.

כתוס',ועייןשם[.עודתרצו,דהיאאינהמצווהולהלאהותר,ועודדאףאי

מז(בא"ד ,ומצאתי בסילוק אחד שעשה ה"ר יוסף טוב עלם שנתן ציצית

מצווהיכולהלקייםבאחר.ועייןשם.

אחדמלפניוואחדמלאחריווכו'.עייןדרכימשה)או"חסימןיסק"ו(שכתב,

נב(גמ',כופיןאתרבו.עייןתוס'בבאבתרא )שם(דהקשו,האעוברבעשה,

דאי ליכא ב' לפניו וב' לאחריו פטור ,עיין שם .ואפשר דהכי סבירא להו

וכדאמרינן בגיטין )לח (:דכל המשחרר עבדו עובר וכו' .ואין אומרים לאדם

לתוס' ,ומשום הכי קטן שאינו יודע להתעטף באופן זה אינו מחויב .ועיין

חטא כדי שיזכה חברך ,כדאיתא בשבת )ד ,(.ותירצו ,דמשום מצוה רבה

באותהבאה.

]דשבת[שרי.וכןכתבובחגיגה)ב(:ד"הכופין.

מח(בא"ד ,שם .כתב הרמ"א )או"חסימן יז ס"ג( בשם המרדכי )סוכהסימן

נג(גמ',תיקנתםאתרבווכו'.פירש רש"יבחגיגה )ב(:ד"התקנתם ,דתקנת

תשסג( ,דבעי נמי שיודע לאחוז הציצית בידו בשעת קריאת שמע ,ומבואר

הרבישכאןאבלתקנתהעבדאיןכאןדאינויכוללישאאשה.ובתוס' )שם(

לכאורה ,דסבירא ליה ,דאף הך מילתא דאינו מגוף המצוה אלא חיבוב

ד"התקנתם גרסואיפכא,תקנתםאתעצמואבלאתרבולאתקנתם,דלא

מצוה ,אי אינו יודע ,אינו מצווה בציצית] .ולפי זה אפשר דאף מה שכתבו

יהיולרבולדות.

התוס'דבעישידעלהטילב'מלפניו וב'מלאחריו,אינומשוםדסביראלהו

נד(גמ' ,כאן כמשנה אחרונה וכו' .היינו דכיון שמחויב לשחררו חייב

דבלאו זה אינו מחויב ,אלא דכיון דהוי חיבוב מצוה ,לא תקנו אלא בקטן

בראיה.הטוריאבןחגיגה )ב:ד"הובהכיניחא(נקט,דחציעבדחציבןחורין

היודעלקייםאףאתחיבובהמצוה[.

שאינויכוללהוליד,אינומחויבולאכייפינןלאדוןלשחררו,כמבוארבתוס'

מט(גמ' ,לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין .עיין תוס' חגיגה )ב (.ד"ה

בבבא בתרא )הובא לעיל באות נב( ,דהא דדחי עשה ד"לעולם בהם

הכל לאתויי מאי ,שכתבו דהיינו למשנה אחרונה דחזרו בית הלל לומר

תעבודו" ,היינו משום דהוי פרו ורבו מצוה רבה ,ומשמע דבלאו הכי אסור

דכופין את רבו .אמנם בתוס' הרא"ש )שם הוצאת מכון אופק( כתב,

לשחררו ,ואם כן אף למשנה אחרונה משכחת לה ,אמנם בפתחי תשובה

דמתניתין דהתם דקתני עבדים שאינן משוחררין ,בכוליה עבד איירי ,ולא

)יו"דסימןרסזסקי"א(הביאדעתהתפארתלמשה,דאףבכהאיגוונאכופין

חיישלדיוקאדדייקלקמן)התםד.(.וליתליהנמיהאידדרישרבהונאלקמן

לשחררו,עייןשם.

)שם( מי שאין לו אלא אדון אחד וכו' ,דהך דרשא לא מיתוקמא אלא במי

נה(תוס'ד"הכמשנה ,והאדמבעיאליהבמעוכבגטשחרורוכו'וישלחלק

שחציועבדוחציובןחורין.אינמיאיתליה,ולכוליעבדאיצטריך,דסלקא

וכו'.עייןחידושיהגרי"זשחילקעוד,דלמעוכבגטשחרורישאדון,כיוןשיש

דעתךאמינאדאףעלגבדמצוהדאיןהאשהחייבתבהאיןהעבדחייבבה,

לאדוןקניןאיסור,מהשאיןכןבחציועבדוחציובןחורין,דאיןלואדוןבצד

שאני התם דכתיב כל זכורך ,להכי איצטריך את פני האדון לפטור עבד.

בןחורין,אלאדמעכבאחציודעבד,ולהכיכיוןדמחויבהאדוןלשחררו,אין

ומבוארבדבריודאתיאףכמשנהראשונה.ועייןבאותהבאה.

מעכבוהחציועבד,ושפירחייבמשוםהחציבןחורין.

נ(רש"י ד"ה מי שחציו עבד ,דעבד גמור פטור מן הראיה דכתיב את פני

נו(]גמ',הכלחייביןבתקיעתשופרלאתויימאילאתוייקטןשהגיעלחינוך

האדוןה'מישאיןלואדוןאלאהוא.הקשהבחידושיהגרי"ז,האעבדגמור

וכו'.לכאורהישלעיין,אמאילאנחייבכלקטן,כיוןדאיתיהבשמיעה,וכעין

פשיטאדפטורדהויכאשה,וכדילפינןבחגיגה )ד(.דעבדפטורמראיהמשום

מה שנתבאר לעיל ,לענין קטן שאינו צריך לאמו ,דאי שייך שיקיים את

דילפינן לה לה מאשה .ועיין בהמגיה על התוספות הרא"ש )המובא באות

המצוה ,בעי לקיים) .א.ק (.ויש לומר ,דכיון דבתקיעת שופר המצוה היא

הקודמת  (90דדייק מדברי התוס' הרא"ש כדברי רש"י ,וכן משמע בפירוש

השמיעהאיאיןהקטןמביןלהבחיןמהששומע,אינושומעכללשהתקיעה

המשניותלהרמב"ם)שם(.וצייןלהמשנהלמלך)פ"יממלכיםה"זד"ההכלל

מהשופר,מהשאיןכןגביסוכהשהמצוההיאבישיבהבה,והריהואיושב[.

)ג(( ,שהרב המגיה שם הקשה כקושיית הגרי"ז על רש"י בסוגיין ,דמסוגיא

נז(]גמ' ,דתנן אין מעכבין את התינוקות מלתקוע .לכאורה צריך עיון ,הא

בחגיגה)ד(.מוכחדעבדפטורמןהראיהמגזירהשווהדלהלה,וקרא ד"את

מהתםלאחזינןדיןחינוך,וכדמייתוהתוס'ד"האיןמעכבין מההיאדראש

פני האדון" איצטריך למעוטי חציו עבד וחציו בן חורין] ,עיין שם במה

השנה )לג ,(.דאיירי בקטן שלא הגיע לחינוך ,ובעי לאתויי סיפא ,דאבל

שתירץ ,ועיין בדו"ח הגרע"א שם שהשיג עליו ,ועיין בשפת אמת שם ד"ה

מתעסקיןבהןשילמדו,דאייריבקטןשהגיעלחינוך).א.ק.[(.

בגמ' עבדים ,שביאר הכוונה בתירוץ המגיה[ .והנה מבואר בדברי הרא"ש

נח(גמ',הכלחייביןבתקיעתשופרלאתוייקטןשהגיעלחינוך.בפסקיתוס'

שםשסוגיאדהתםלאסביראלהוכרבינא,וסוברדרבהונאדהתםדממעט

)אותח(כתב,דהגיעלחינוךמתעסקיןעמוואומרלולתקוע,וביודעלתקוע

עבדיםממדרשאתפניהאדוןה',בכוליעבדאייריואפילולמשנהראשונה,

על הסדר תוקעין לו .ומשמע דאיכא חיובא אף קודם לכן )אלא דלא סגי

ורבהונאחולקעלרבינא,ורבינאדבריעצמואמרולאלפרשדברירבהונא.

להתיר לגדול לתקוע לו(] .ולכאורה צריך עיון ,הא אינו יכול לעשות את

ופירשהרא"שהסבראשאיןלפטורכולועבדמראייהמגזירהשווהדלהלה

המצוהכתיקונה,שהיאהתקיעהעלהסדר,ומאישנאמנטילתלולב,דבעינן

מאשה,דשאניהתםדכתיבכלזכורך,והיינודסלקאדעתךד"כל"מרבהאף

שיודע לעשות הנענועים כהלכתן ,כדלעיל) .א.ק( ועוד ,אי איכא מצוה אף

העבדים ,לפיכך איצטריך את פני האדון לפוטרו .ועיין בשפת אמת שם

שלאעלהסדר,מאיטעמאלאנתירלגדוללתקועלו[.

דכתבכעיןדבריהרא"ש.ועייןעודבחידושיהגר"חחגיגה)ב.[(.

נט(]תוס' ד"ה שהגיע ,בתוה"ד ,ולא נהירא דהתם בחינוך קטן להתענות

נא(גמ' ,לישא שפחה אינו יכול בת חורין וכו' .עיין תוס' בבא בתרא )יג(.

איירי אבל בשארמצות כל אחד ואחד לפי דרכו .לכאורה ישלומר ,דדעת

יא
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רש"י ,דחיוב חינוך מתלא תלי בהבנת התינוק ,ולהכי יש לדמות ממצוה

ולדבריו בקריאת הלילה תוציא איש ,כיון דאף האיש אינו חייב אלא

אחתלחברתה,דכיוןדחזינןדבןח'בןט'ישלודעתלחינוךיוםהכיפורים,

מדרבנן.ועייןמרחשת)סימןכבסק"ד(וקהלותיעקב)הובאבאותה([.

שפירישלחייבובשארמצוות,והתוס'סברידאיןהדברתלויבדעתאלאאי

ח(בא"ד ,שם .כתב הפרי מגדים )או"ח סימן תרפט משבצות זהב( ,דאשה

מצילקייםהמצוה,ומשוםהכידיינינןכלמצוהבפניעצמה[.

חרשת המדברת ואינה שומעת פטורה לדעת הבה"ג ,דאינה בת שמיעה.
אמנםבאבנינזר)או"חסימןתקיא(פליג,וכתבדחייבת.

דףגע"א

ט(בא"ד,ומביאיןראיהמןהתוספתאוזהלשונםוכו'טומטוםואנדרוגינוס

א(גמ',נשיםחייבותבמקראמגילהשאףהן היובאותוהנס .מבואר,דבלאו

חייביןואיןמוציאיןהרביםידיחובתן.עייןבב"ח )או"חסימןתרפט(שכתב,

האיטעמאפטיריכיוןדהזמןגרמא,דהיינודאףבמצוהדרבנןדהזמןגרמא

דרש"י סבר דהך תוספתא לאו כהלכתא ,ולשיטתו טומטום מוציא אחרים

פטירי,דכעיןדאורייתאתקון .וכן כתבו בתוס' בפסחים )קח (:ד"ה שאף,

דלא גרע מאשה .אמנם הבית יוסף )שם( כתב ,דגרע מאשה ,דטפי עדיף

לעניןד'כוסות.ועייןבאותהבאה.

כשהמוציא הוא ודאי אשה והשומע זכר ,מהיכא דהמוציא הוי ספק ,כיון

ב(גמ' ,שם .עיין חידושי הגרי"ז שחקר ,אם הפירוש דמהאי טעמא קבעו

דמהשאינוניכרהואחסרון.

חכמיםדליתבהופטוראדמצוותעשהשהזמןגרמאוממילאנכללובחיובא

י(בא"ד ,וקטנים פטורין מקריאת המגילה וכו' אלא שחייבין בשמיעה.

דקריאתהמגילהדאנשים,אודהואחיובמיוחדלנשים,וכתב,דנפקאמינה

לכאורהמבוארדאףקטניםמחויביןבשמיעהולאבקריאה.וכןכתבבאליהו

לעניןעבדים,דאיהויחיובמחודש,עבדיםפטירידלאהיובאותוהנס,ואי

רבה )סימןתרפטסק"ג(,עייןשם.ובחידושיהגרי"ז ביאר,דגדרחיובאדקטן

לאפלוגרבנןבתקנתם,אףעבדיהאמחויב.והביא,דברמב"ם)פ"אממגילה

אינו דחייבוהו לשמוע ,אלא דחייבו להשמיע באזניו .ועיין ישועות יעקב

ה"א( כתב ,דעבדים משוחררין חייבים ,ומשמע דאינן משוחררין פטירי.

)סימן תרפט( שכתב ,דכיון דמחייבי בשמיעה הואיל והיו באותו הנס ,לא

וביארבביאורהגר"א )או"חסימןתרפטס"א(דפטוריןמשוםדלאשייךבהו

הוצרכולחייבםבקריאהמשוםחינוך.

טעמאדהיובאותוהנס.אמנםהמגןאברהם )שםסק"ב(כתב,דבטור )שם(

יא(רש"י ד"ה מזמנות ,בתוה"ד ,שאין הנשים אומרות ברית ואין העבדים

משמע ,דאף עבדים שאינן משוחררין חייבין ,וכן מבואר בדברי הבה"ג

אומרים על נחלתנו .הקשה הגר"א )נדפס בסוף המסכת( ,אם כן אף נשים

שהובאו בתוס' ד"ה לאתויי דכתב דהוו כנשים ,ועל כרחך דמיירי בעבדים

ועבדיםלאיצטרפומשוםדאינןשוין,ואמאיאיצטריךבברכות)מה(:לטעמא

שאינןמשוחררין).כןהביאהביאורהלכהשםד"הועבדים(.ובמחציתהשקל

דפריצותא.וכתב,דנראהדנשיםמצואמריבריתכיוןדלאשייכאבהו,אם

)שם(כתב,דלטעמאדהואילוהיובגזירהדלהשמידלהרוגולאבד)עייןלהלן

כןאיןסתיראבמהשלאנימולו,וטעמאדלאמצטרפיהיינומשוםדלאמצו

אות ד( ,אף עבדים היו בכלל הך גזירה ,וחשיב דהיו באותו הנס ,ולטעמא

אמריעלנחלתינו,דלאנטלונחלהבארץ.ורש"יבברכות)כ(:ד"האודרבנן

דהנסנעשהעלידיאשה,בעבדיםדלאשייךהךטעמאיהיופטורין,וכןכתב

כתב ,דהיינו טעמא דמאן דאמר דנשים בברכת המזון דרבנן ,משום דכתיב

הביתיוסף)שם(.

עלהארץהטובהאשרנתןלך,והארץלאנתחלקהלנקבות.

ג(גמ',הואילוהיובאותוהנס.כתבוהתוס'ד"הלאתויי,דאףהןהיובספק

יב(בא"ד,שם.הברכייוסף )או"חסימןקפז(דייקמדברירש"י,דנשיםמצו

דלהשמידלהרוגולאבד.ובמגילה)ד(.כתבוהתוס'ד"השאףבשםהרשב"ם,

למימר תורה בברכת המזון משום דמחוייבות בקיום מצוותיה ,ודלא

דעיקרהנסהיהעלידיאסתר.

כהרמ"א)שםס"ג(].ועייןבאותהקודמתולפיזהאוליישלומר,דרש"יאתא

ד(תוס' ד"ה לאתויי ,בתוה"ד ,אבל בה"ג לא פסק הכי וכו' .מבואר

לאשמועינן אגב אורחיה ,דנשים לא מצטרפי בהדי עבדים ,אף בלא טעמא

בדבריהם,דטעמאדהבה"ג,שנשיםאינןמוציאות,משוםדחייבותבשמיעה

דפריצותא ,דנשים אין אומרות ברית ועבדים אין אומרים על נחלתינו.

ולא בקריאה .וביאר בקהלות יעקב במגילה )סימן ג( ,דדין קריאת המגילה,

)ש.א.[(.

הוי משום תקנת משה )במגילה דף לא ,.ועיין מגילה דף ד (.שיהו קורין

יג(בא"ד ,שם .עיין מגן אברהם )סימן קפז סק"ג( שכתב ,דיש לומר דנשים

בענינושליום,ואשהפטוראמהךחיובא,ואינהחייבתאלאמשוםפרסומי

מצו למימר ברית ,כיון דכמאן דמהילי דמו ,וכדאיתא בעבודה זרה )כז,(.

ניסא ,וסגי לה בשמיעה .והביא ,דכן כתב המגן אברהם )סימן רעא סק"ה(

ואפשר ,דמכל מקום לא מצטרפי בהדי גברים ועבדים ,כיון דאינן שוות

בשםהסמ"גדאשהאינהמוציאהכקריאתהתורה.עודביארהקהלותיעקב,

לאנשים,עייןשם[.

על פי מאי דאיתא במגילה )יד (.דקרייתה זו היא הלילא ,וכיון דקריאת

יד(תוס'ד"הלמעוטי,בתוה"ד ,ושמאאיצטריךדסלקאדעתךאמינאהואיל

המגילהמדיןהלל,פטיריכיוןדהזמןגרמא,ועייןשםובאותא'וב'.

ואיתרבילעניןטומאהליתרבינמילענןכרת.הקשהבעולתשלמה,מהבכך

ה(בא"ד,שם.עייןתוס'סוכה)לח(.ד"הבאמתשכתבודאשהאינהמוציאה

דנתרבה לענין טומאה ,הא אינו בר עונשים .וכתב ליישב ,דהא דקטן פטור

רבים משום זילותא ,והביאו דברי הבה"ג ,ומשמע דסברי היינו טעמא

מעונשין היינו משום דהוי אנוס,ואם כן נפקא מינה לעניןקים ליה בדרבה

דהבה"ג..

מיניה .עיין שם] .ויש להעיר דאף בשוגג הדבר תלוי בפלוגת רש"י ותוס',

ו(בא"ד,שם.עייןבאותהקודמת,ועייןעודקרבןנתנאלמגילה)פרקאאות

דרש"י בפסחים )כט (.ד"ה את יוה"כ כתב ,דחייבי כריתות אפטרו מממון

ס(שכתב,דאףנשיםרבותאינהמוציאה,והביאדבריהתוס'בסוכה )הובאו

דוקאבמזיד),ועייןשיטהמקובצתכתובות)ל(:והתוס'בפסחים )שם(כתבו,

באותהקודמת(.

דאףבחייביכריתותשוגגיןאמרינןקיםליהבדרבהמיניה.אבלבאונסליכא

ז(בא"ד ,שם .כתב הטורי אבן מגילה )ד ,(.דטעמא דאשה אינה מוציאה

קים ליה בדרבה מיניה .עיין שיטה מקובצת כתובות )שם ,ד"ה וזה לשון

איש,משוםדאסתרברוחהקודשנאמרהליכתב,והויחיובכעיןשלתורה,

שיטהישנה(ובחידושיהגרע"אובקובץשיעורים)שם([.

מה שאין כן נשים ,דליכא חיובא אלא מדרבנן] .ולפי זה יש לדון ,דהטורי

טו(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת,ובעיקר מה שנקט העולת שלמה ,דקטן

אבן גופיה כתב )שם( ,דקריאה דלילה אינה מדברי קבלה ,אלא מדרבנן,

מוזהראלאדאינונענש,עייןקהלותיעקביבמות)סימןלא(.

יב
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טז(גמ',הכלמטמאיןבזיבהלאתוייקטןבןיומו.במתניתיןדזבים)פ"אמ"א(

כג(בא"ד ,ור"י פירש שהעבד יכול לכוף להעלותו או יפטרוהו .לכאורה יש

תנןלהדיאהכלמטמאיןבזיבהוכו'וקטן,וכתבבמשנהאחרונה )שם(,דהא

לומר דמדינא יש לעבד זכות לכפות את האדון שלא לעכבו ממצוות ,כיון

דאיצטריךהכאלאתוייקטן,היינומשוםדממתניתיןלאשמעינןאלאדקטן

דבעי לקיים מצות ישוב ארץ ישראל ,ועיין עוד תוס' בבא בתרא )יג (.ד"ה

שלא הגיע למצוות מטמא ,ואכתי סלקא דעתין דבעי בן ט' דראוי לביאה,

שנאמר).א.ק.[(.

ומשוםהכיאיצטריךלרבוייבןיומומדקתני"הכל".

כד(בא"ד,שם.ברמב"ם)פ"חמעבדיםה"ט(כתב,דעבדשאמרלעלותלארץ

יז(גמ',מהתלמודלומראישאישלרבותקטן.ביארהתוס'יו"טבזבים)פ"א

ישראל,כופיןאתרבולעלותעמואוימכרנולמישרוצהלעלות.וכתבהטור

מ"א(,דאישמשמעלמעוטיקטן,דאישמשמעובןי"גשנה,ואיןמיעוטאחר

)יו"ד סימן רסז( ,דאי אינו מוצא למכור ,יכתוב העבד שטר על דמיו.

מיעוטאלאלרבות.

]ולכאורה ,אף לתוס' הכא ,לא בעי לשחררו בחינם ,וכדכתבו התוס'

יח(רש"יד"הערל,שמתואחיומחמתמילה.עייןריטב"איבמות)ע(.דפליג,

בכתובות)קי(:ד"ההכיגרסינן,לעניןעבדשברח,דבעילכתובשטרעלדמיו

וכתב דמתו אחיו מחמת מילה אפשר שלא חשיב ערל ,דתלוי בספק הגמ'

)עייןבאותהבאה(,והיינומשוםדאיןהאדוןמצווהלהפסידממון[.

שם )עא ,(.אי ערלות שלא בזמנה מעכבת אי לאו ,והיינו דכיון דאינו ראוי

כה(גמ',ואיןהכלמוציאיןלאתוייעבדשברח.כתבוהתוס'בכתובות )קי(:

למצות מילה אפשר דלא חשיב ערל ,וסבירא ליה לריטב"א דמתו אחיו

ד"ההכיגרסינן,דאיןמחויבלשחררובחינם,אלאיכתובלוהעבדשטרעל

מחמת מילה נמי הוי בכלל הך ספיקא ,כיון דאית ליה ערלה ואינו מצווה

דמיו,דאילאוהכי,יפקיעוכלהעבדיםעצמןמידיאדוניהם,שיברחולארץ.

במצוותמילה.אמנםהתוס'ביבמות )ע(.ד"ההערל יישבודעת רש"י,דלא

ועיין בר"ן בגיטין )כג .בדפי הרי"ף( שכתב ,דהוא הדין דמצי למכרו בארץ

דמי לערלות שלא בזמנה ,ועיין תוס' זבחים )כב (:ד"ה ערל שכתבו בשם

ישראל.והביאדעתהרמב"ם)פ"חמעבדיםה"י(,דאיןמחזיריןאותולעבדות

רבינותם,דערלהיינומומרלערלות.ועייןעודתוס'חגיגה)ד(:ד"הדמרבה.

אפילו בארץ ישראל ,ומכל מקום ,לא בעי לשחררו עד שיכתוב שטר על
דמיו.

דףגע"ב

כו(גמ',הכלמעליןלירושלים.פירשרש"יבכתובות )קי(:ד"ההכל,אתכל

יט(גמ' ,הכל מעלין לארץ ישראל .בכתובות )קי (:איתא ,דכשם שהבעל

בניביתואדםכופהלעלותולישבעמובירושלים.

כופה את האשה לעלות ,כך היא כופה אותו לעלות .ובירושלמי בכתובות

כז(גמ',שם .עייןכתובות )קי(:דמבואר,דנפקאמינהלעניןכתובה,דאימצי

)פי"גהי"א(פליג,דאשהאינהיכולהלכוףאתבעלה.וביארהמרחשת )ח"א

לכפות לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו תצא שלא בכתובה ,ואי היא

סימן כב סק"ז( ,דהא דכופין לעלות הוא משום מצות ישוב ארץ ישראל,

מציאלכפותו,כופיןאותולעלות,ואםלאתצאבכתובה.

ומצוה זו לא מיקיימא בישיבה לחודא ,אלא אי יש לו קרקע ,וכדכתיב

כח(גמ',ואיןהכלמוציאיןמירושליםלאתויימאי .כתבוהתוס'ד"המנוה,

בדברים )פי"א פל"ב( "וירישתם אותה וישבתם בה" ,והירושלמי סבר כר'

דליכא למימר לאתויי עבדים ,כיון דאין חילוק בין שאר ארץ ישראל

יוחנןבגיטין )מז(:דקניןפירותכקניןהגוף,וכיוןדנכסימלוגדאיתליהבהו

לירושלים לענין עבדים .ובתוס' בכתובות )קי (:ד"ה אין כתבו ,דבירושלים

פירותחשיבישלבעלה,אףאםתעלהלאתקייםמצוה,ולכךאינהיכולה

ליכא למימר לאתוי עבדים ,דאין אנו רוצים שיהו עבדים בירושלים יותר

לכופו וגמ' דידן סברה כריש לקיש )בגיטין שם(  ,דקנין פירות לאו כקנין

מדי] .ולכאורה צריך עיון ,דתיפוק ליה דליכא מצוה בישיבה בירושלים,

הגוף,וכדפסקרבאביבמות)לו,(.ומשוםהכיאףהאשהמקיימתמצותישוב

ומהיכי תיתי דיוכל לכפות שלא יוציאנו משם )ובשלמא מארץ ישראל אין

ארץישראל,ויכולהלכופו.ועייןבאותהבאה.

מוציאין ,כיון דבעי למיעבד מצוה ,אבל בירושלים ליכא מצוה( .ולכאורה

כ(]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,דנתבאר דדינא דהכל מעלין וכו' היינו

מוכח דסברי דהא דמעלין ואין מורידין ,היינו משום הקדושה ,אף דליכא

משום מצות ישוב ארץ ישראל ,ומי שאין לו קרקע אינו מקיים המצוה.

מצוה.ואפשר,דתוס'הכאפליגי,וסברידלאאמרודינאדמעליןואיןמורידין

ולכאורהכלזהשייךרקלפירושרש"יבכתובות )הובאבתוס'ד"הלאתויי(,

לעניןעבדים,אלאבגוונאדאיכאמצוה).א.ק.[(.

דמיירי בעבד עברי ,אבל לפירושו הכא בד"ה לאתויי ותוס' ד"ה לאתויי,

כט(גמ',סלקאדעתךאמינאוכו'תשבוכעיןתדורומהדירהאיש ואשתואף

דאייריבעבדכנעני,מוכחדשייךכפייהאףכשאיןלוקרקע,דהאלעבדאין

סוכה איש ואשתו והני כהנים הואיל ובני עבודה נינהו לא ליחייבו .פירש

קרקע ,דמה שקנה עבד קנה רבו .ועוד יש לדון ,בההיא דעבד שברח לארץ

רש"יד"הובני ,דאיןנזקקיןלנשותיהןדרמיאעלייהועבודתהרגל.והקשה

ישראל,דלכוליעלמאאייריאףבעבדכנעני,ומוכחדהאדאיןמורידיןאיירי

החשקשלמה ,האאףישראל,כיוןדמחוייביןבראייתפניםבעזרה,ולאכול

אףבגוונאדליכאקיוםמצותישובארץישראל).א.ק.[(.

שלמי שמחה כל ימי החג ,אי אפשר להם להיות עם נשותיהם ברגל ,ולא

כא(]רש"י ד"ה לאתויי ,שאם יש לו עבד כנעני מהול למכור ורוצה העבד

יקיימותשבוכעיןתדורו.ותירץ,דראייתפניםבעזרהמצימקייםביוםטוב

שלא ימכרנו אלא בארץ ישראל כופין את רבו להעלותו .מבואר ,דבסתמא

ראשון ,וידי חובת שמחה מצי לצאת בכסות נקיה ויין ישן .וכתב ,דבלילה

אינויכוללכפותשיעלוהו.וישלעיין,מאיאיתרעבמהשרוצהלמכרו,הא

ראשוןאףדאינויכוללהיותעםאשתו,לאמיפטר,דבלאוהכילילהראשון

הויקניןכספו,והיאךמצימעכבעליושלאלמכרובחוצהלארץ,ולכאורה

לאמיפטרמשוםתשבוכעיןתדורו,דאףמצטערחייב,דילפינןט"וט"ומחג

צריךלומרדהויאתקנתחכמים,ואיןזהמשוםזכויותהממוןדהעבד.ועיין

המצות.ועייןעודבהגהותהרא"מהורוויץבסוכה)כו.(.

באותהבאה)א.ק.[(.

ל(גמ' ,מה דירה איש ואשתו וכו' .עיין ברמ"א )או"ח סימן תרלט ס"ב(

כב(תוס' ד"ה לאתויי ,ובכתובות פירש רש"י שיכול להעלותו לעבד עברי

שכתב ,דנהגו להקל שלא לישן בסוכה כיון דבעינן כעין תדורו דמה דירה

בעל כרחו של עבד .וביאר הפני יהושע בכתובות )קי (:דרש"י סבר ,דעל

איש ואשתו אף סוכה וכו' ,וכתב בביאור הגר"א )שם( ,דמקורו מסוגיין

כרחך מיירי בעבד עברי ,דאילו עבד כנעני ,יכול לכופו לילך אחריו אף

דאמרינןהךסבראהוהמהנילפטורכהנים.אמנםהגר"אגופיהפליג,וכתב

מחוצהלארץלחוצהלארץ,דקניןכספוהוא.

דהאדקאמרנהידבשעתעבודהוכו'הואמילתאבאנפינפשה,דהיינו,דהא

יג
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דאמרה הגמ' "קא משמע לן" ,היינו דאין זו סברא לפטור ,ועוד אמרו נהי

שלאבשעתעבודה(.

דבשעתעבודהמיפטרישלאבשעתעבודהחיובימחייבי.וכןמבוארברבינו

לו(גמ' ,סלקא דעתך אמינא וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך

גרשוםובשיטהמקובצת )אותד(,דבסלקאדעתךבעינןלפטורמתריטעמי,

כלדאיתיהבמצוהדידאיתיהבמצוהדראשוכו'קאמשמעלן .עייןשאגת

א .דאינו כדרך דירה דבעי איש ואשתו .ב .דמה דירה בין ביום בין בלילה

אריה )סימן לז( שהוכיח מסוגיין ,דאף מי שאין לו זרוע וליתיה במצוה

וכו' ,ואמרינן דקא משמע לן דהך טעמא דמה דירה איש ואשתו וכו' ,לא

דתפילין של יד ,מחוייב בתפילין של ראש ,ולא אמרינן דהוי כאינו ראוי

הויאסבראלפטור,ואהאדהקשומהדירהביןביוםביןבלילה,משנימידי

לבילהדבילהמעכבת.

דהוה אהולכי דרכים ,דהיינו דחזינן דאיכא חיוב דיורין אף דאינם אלא

לז(גמ',שערוהיהנראהביןציץלמצנפתששםמניחתפילין .כתבהמקדש

בלילה,אמנםברש"יד"הקאמשמעלן.מבוארכרמ"א.

דוד)סימןלוסק"א(,דהאדלאחשיבמיותרבגדים,היינומשוםדתפיליןהוו

לא(גמ' ,כהנים איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ואשתרי כלאים

שלעורולאובגדנינהו.

לגבייהו וכו' .עיין בהגהות ר"ש טויבש ,שנקט על פי דברי תוס' ד"ה ציץ

לח(גמ',שם.מבואר,דכהניםמחויביןבתפיליןבשעתעבודה.וכתבהשאגת

)לגבי תפילין( ,דאיירי הכא בשעת העבודה ,עיין שם] .ולכאורה יש לחלק,

אריה )סימן ל( ,דאיירי כשהניחו את התפילין קודם העבודה ,דאינן

דהתםליכאפטוראאלאדליכאחיובתפיליןאלאבדאיכאביןשלידביןשל

מתבטלים מהעבודה ,אבל אחר שהתחילו לעבוד ,אינם מצווים במצות

ראש,ולאשייךהאיפטוראאלאבשעתעבודה,מהשאיןכןהכא,דילפינן

תפילין,עייןשם.ועייןביתהלוי)סימןג(.

דלא נאמרה מצות ציצית למאן דאישתרי ליה איסור כלאים ,ואם כן אף

לט(גמ',סלקאדעתףאמינאהואילוכתיביוםתרועהיהיהלכםמאןדליתיה

בשעהשאינולובשכלאיםולאהותרלו,שייךהאיילפותא[.

אלאבתקיעהחד יומאוכו'.עייןחינוך )מצוהשפד(שהוכיחמכאן,דאיכא

לב(גמ' ,הואיל ואשתרי כלאים לגבייהו .פירש רש"י ד"ה כיון ,דאבנט של

מצותתקיעהבמקדשבכליום,ואףדפשטיהדקרא)במדברי,י(כתיב"ביום

כלאיםהוא.עייןרש"ייומא )סט(.ד"הקשיןהם שכתב,דלרבאשי)דהתם(

שמחתכםובמועדיכםובראשיחדשיכם",לאודוקא,דבכליוםהיותוקיעין.

דבגדי כהונה קשים ,ליכא איסור כלאים באבנט .והקשו התוס' )שם( ד"ה

אמנם דעת הרמב"ם )פ"ו מכלי המקדש ה"י( ,דמדאורייתא ליכא מצות

קשין ,דבסוגיין אמרינן דאישתרי כלאים לכהנים .וכתבו ,דלא אישתרי

תקיעתשופרבמקדשאלאבמועדיםובראשיחדשים.

בקשין אלא הצעה תחתיו דאסור מדרבנן ,אבל לבישה והעלאה דהוו

מ(]גמ' ,שם .לכאורה יש להעיר ,דלא דמו ,דבתקיעה דראש השנה ,עיקר

דאורייתא ,אסירי אפילו בקשין .ובר"ן בביצה )ז :בדפי הרי"ף( תירץ דעת

חיובאהיינולשמועקולשופר,וכדכתבהרמב"ם)פ"אמשופרה"א(וכןכתב

רש"יבשםהרז"ה,דהכאלאאיירינןאכהןהדיוט,אלאאכהןגדולדאישתרי

בתשובות הרמב"ם )סימן נא( ,ולענין חצוצרות נסתפק המנחת חינוך )מצוה

ליהכלאיםבחושןואפוד.

שפד אות ט( אי איכא מצות שמיעה ,דמלשון הרמב"ם בהלכות תענית

לג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת שהובאו דברי הר"ן בביצה ,דהכא מיירי

שכתבמצוהלתקועוכו',וכןלשוןספרהחינוך )שם(לעניןתקיעותדמקדש.

בכהןגדול.והקשה המנחתחינוך )מצוהצטאותד(,אםכןהוהמצילמימר

לכאורהמשמעדליכאמצוותשמיעה[.

בפשיטות ,דסלקא דעתך דכהנים מיפטרי מציצית כיון דכהן גדול מיפטר

מא(גמ' ,מי דמי התם שופר הכא חצוצרות .עיין מנחת חינוך )מצוה שפד

מציציתבמעיל,אףדהיולוד'כנפות,כדכתבשםבדעתהרמב"ם)פ"טמכלי

אותד(שהוכיח,דבתקיעותדכלהשנהעלהקרבנותלאהיהשופר.

המקדשה"ג( .ותירץ ,דבלאו הכי מיפטר מציצית כיון דאינו שלוולא אקרי

מב(גמ' ,והני כהני הואיל וליתנהו במצות יובל דתנן כהנים ולוים מוכרין

"כסותך",ולאחשיבדמיפטרמציצית.

לעולםוכו' .הקשהבחידושיהגרי"ז )דףד,(.האהךדינאאינוכיאםבערי

לד(גמ',שם.הקשההביתהלוי)חלקאסימןאסק"ד(,האקיימאלןדמוכרי

הלויים ,ואף בישראל שירש בערי הלויים מאבי אמו איכא להאי דינא,

כסותמוכריןכדרכןואיןחוששיןמשוםכלאים,דחשיבדברשאינומתכוין,

וכדכתבהרמב"ם)פי"גמשמיטהויובלה"ח(.וצריךעיון.

כיון דאינו מתכוין ללבישת הנאה אלא להראותו לקונה ,ואם כן הכא נמי,
אמאי חשיב לבישה לאסור משום כלאים ,הא אינם לובשים אלא לקיום

דףדע"א

מצות לבישה .ותירץ ,דסוגיין אתיא כרבי יהודה דאית ליה דבר שאינו

א(גמ',קאמשמעלןנהידליתנהובהשמטתקרקעבהשמטתכספיםבשילוח

מתכויןאסור.ועוד,דבתוס'בשבת )כט(:ד"הובלבד כתבו,דהאדשריהיינו

עבדים מיהא איתנהו .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי לא קאמר הואיל

היכא דלא הוי פסיק רישא ,וכגון דאית ליה עוד בגדים ,אבלהכא דאין לו

ואיתנהו בתקיעה דיובל ,וכדכתב הרמב"ם )פ"י משמיטה ויובל הי"א( ,דהוי

עודבגדיםחשיבפסיקרישא,ולכוליעלמאחשיבלבישתכלאים.ועייןעולת

חיוב על כל יחיד ויחיד] .ואולי יש לומר ,דהא דאיתנהו בתקיעה ,היינו

שלמהמנחות)מ(:בדבריהתוס')שם(ד"התכלת.

משום דאיתנהו במצוות דיובל ,דאי לא הוו מחייבים בשילוח עבדים

לה(גמ',נהידאשתריבעידןעבודהבלאעידןעבודהלאאישתרי.עייןתוס'

ובהשמטתכספים,לאהוומחייביבתקיעה).א.ק.[(.

מנחות )מ(:ד"התכלת)בנמשךלדףמא(.שכתבודבבגדיכהונהשריכלאים

ב(גמ' ,כהנים בעבודתן וכו' מבטלים עבודתם ובאין לשמוע מקרא מגילה.

אףשלאבזמןעבודה,והאדקאמרדאישתריבעידןעבודה,היינוהמיוחדים

עייןפסקיהתוס')אותיט(שכתב,דאףאייעבורזמןהעבודה,מבטליןעבודה

לעבודה.ובמדינהאסורמדרבנן,עייןשם.ודעתהרמב"ם)פ"חמכליהמקדש

לצורך מקרא מגילה .ובר"ן במגילה )ב :בדפי הרי"ף( כתב ,דאם אין שהות

הי"ב( דלא הותר אלא בשעת עבודה .והראב"ד )שם( פליג ,וכתב דבמקדש

לקיים ,נדחית קריאת המגילה מפני העבודה ,דמגילה מדרבנן .ועיין עוד

שריאףשלאבזמןעבודה.והקשההכסףמשנה )שם(מסוגיין,דקאמרדלא

בתוס' במגילה )דף ג (.ד"ה מבטלין דהקשו ,אמאי קאמר מבטלין ,הא אחר

אישתריאלאבעידןעבודה.וכתב,דצריךלומר,דכונתהגמ'דשריבמקדש,

הקריאהאיכאשהותלעבודה.ותירצו,דכיוןדהאירהיוםוהגיעזמןעבודה

וכיון דטעמא דשרי במקדש הוי משום מיגו דשרי בשעת עבודה שרי נמי

קרי ליה דמבטלין עבודה .ובבית יוסף )או"ח סימן תרפז( כתב ,דנראה

שלאבשעתעבודה,קאמרדאישתריבשעתעבודה)דהואטעםההיתראף

דהתוס' במגילה סברי כר"ן ,דאין העבודה נדחית לגמרי ,ובט"ז שם דחה,

יד
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דאיןכוונתהתוס'דרקאיאיכאשהות,דוחהקריאתהמגילהאתהעבודה

חובה.

אלאדהקשואמאיקריליהמבטלין.

יא(גמ' ,שם .הרמב"ם )פ"ה מברכות ה"ו( כתב ,הכל חייבין בזימון אפילו

ג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,שהובאו דברי הר"ן במגילה דאין קריאת

כהנים שאכלו בקדשי קדשים בעזרה .ונראה דגרס בדברי הגמ' הכל חייבין

המגילהדוחהעבודהלגמרי,אלאלעניןאקדומי.והקשהבט"ז )הובאבאות

בזימון.ועייןבספרבניבנימין )הובאבאותח(,דסלקאדעתיךדליכאצירוף

הקודמת(,דבמגילה )ג(.אמרינן,דמבטליןתלמודתורהקלוחומרמעבודה,

משום דבעינן ישיבה ואין ישיבה בעזרה) .אמנם בתוס' יומא )כה (.ד"ה אין

ומשמעדאףעבודהמבטליןלגמרי,וצריךעיון.

ישיבהכתבו,דשרילשבת.ועייןבמהשכתבנושםבדףסט:אותיחויט(.

ד(גמ' ,שם .עיין באות ב שהובאו דברי התוס' במגילה )ג ,(.דמבטלין היינו

יב(]גמ' ,הכל מצטרפין לזימון כהנים לוים וישראלים וכו' לא צריכא

דהגיע זמן העבודה ודחינן לה מפני קריאת המגילה .והקשו בתוס' )שם(,

דקאכלי כהנים תרומה או קדשים וזר חולין וכו' .עיין מגן אברהם )קצו ,א(

דיעבדו קודם ,ותרצו דפרסומי ניסא עדיף] .ומבואר ,דלדעת תוס' דהתם

דב' שאכלו זה חלב וזה בשר ,האוכל בשר אין יכול להוציא האוכל חלב,

)וכמו שנקט הבית יוסף ,הובא לעיל אות ב( הא דקריאת המגילה דוחה

והאוכל חלב יכול להוציא האוכל בשר ,כיון שהוא יכול לאכול בשר,

עבודה ,היינו לענין קדימה ,ולא לענין דחייה ,והוא משום פרסומי ניסא,

והאוכלבשראיןיכוללאכולגבינה,ולפיזהלכאורההכא,כהןהואדמצי

אמנםלדעתהפסקיתוס' )הכא(,דמהניאףלבטל עבודה,אפשרדלאנאמר

להוציא הישראל וישראל אינו מוציא את הכהן ,דהכהן יכול לאכול חולין,

כלל הך דינא דנדחית עבודה לצורך פרסומי ניסא ,אפילו לענין הקדמה

והישראלאיןיכוללאכולתרומה[.

בלבד[.

יג(תוס' ד"ה והך ,בתוה"ד ,ומיהו נראה דג' בני אדם המודרין אינה ראיה

ה(גמ' ,וישראל במעמדן .הקשה החשק שלמה במגילה )ג ,(.הא ביום

ברורה דשאני תרומה שאין לה היתר לזר אפילו בשאלה מה שאין במודר

שאומרים בו הלל ליכא מעמד ,וכדאיתא בתענית )כו ,(.ופורים הוי כיום

הנאה .בשיטה מקובצת )אות יז( הביא דעת הרא"ש ,דבתר השתא אזלינן,

שאומריםבוהלל,וכדאמרינןלקמן)יא,(:דקרייתהזוהלילא.וכתב,דאפשר

וכיוןדלאמצולאיצטרופי,לאמהניהאדיכוליןלהשאל.

דישראל במעמדן לאו דוקא .וברמב"ם )פ"א ממגילה ה"א( לא כתב הא

יד(גמ' ,הואיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו הן היאך הם נאכלין.

דישראל במעמדן .ובספר גור אריה יהודה כתב לבאר ,דכיון דכתב המאירי

הקשהבחידושיהגרי"ז,האאףאיאינןשוקליןחשיבקרבןציבור,דכהנים

במגילה דמישאיןלומגילהיקראהלל,אםכןפוריםחשיבכיוםשקוריןבו

איתנהו בכלל הציבור ,ואי קרבן ציבור דשייך אף לכהנים אינו נאכל ,מאי

הלל,והאדאמרומבטליןמעמדהיינולרבאדליתליהדקרייתהזוהלילא.

מהניהאדאינןשוקלין.וצריךעיון.ועייןעודבחדושיהגרי"זמנחות)כא.(:

ו(]גמ',הכלחייביןבזימוןוכו'כהניםאיצטריכאליהוכו'.לכאורההאדקא

טו(]תוס'ד"הערך,דס"דלרבויימשוםדאדםיודעדאיןערך לאבריםוגמר

משמע לן דחייבין ,היינו בברכת המזון גופא ,וצריך עיון אמאי נקט הכל

ואמרלשםכלהאבריםכולם.צריךביאורלכאורה,דהאמהדאמרינןאדם

לישנאד"חייביןבזימון",ועייןלקמןאותיב[.

יודע שאין ערך לאברים וגמר ואמר וכו' היינו דכך אמדינן דעתיה ,ואי

ז(גמ' ,לא צריכא דאכלי קדשים סד"א ואכלו אותם אשר כופר בהם אמר

אמדינןדכךדעתיה,אמאיאמרינןדקאמשמעלןלאכך.ואפשרדסבריכמו

רחמנאוהאכפרההיאקמ"לואכלתושבעתאמר רחמנאוהאאיתנהו .עיין

שכתבוהתוס'לקמן)ה(.ד"האדם,דאףכשאינומתכוין,דעתולהתחייבכפי

שיטה מקובצת )אות א( שגרס ,סלקא דעתיך אמינא ואכלת ושבעת וברכת

שיפרשו חכמים את לשונו ,ולהכי סלקא דעתך דכל המעריך אבר יתפרש

כתיב והני כהנים לכפרה אכלי ,דהיינו דאין זו אכילה לצורך שביעה ,קא

לשונוכמעריךכולו).א.ק.[(.

משמע לן ואכלת אמר רחמנא והא איתנהו ,דהיינו דאף דלא חשיבא

טז(]בא"ד  ,ועוד יש לומר דסלקא דעתך אמינא הואיל ואיתנהו לאברים

שביעה ,מחויב משום האכילה .וברבינו גרשום כתב ,דסלקא דעתך אמינא

בדמיםאיתנהונמיבערכין.לכאורהישלהסתפק,איסלקאדעתךדהאומר

לפטור ,משום דהויא אכילת חובה ,קא משמע לן ואכלת ושבעת ,בשביעה

ערך אבר זה עלי יתחייב כערך אדם שלם ,או דיתחייב לפי שיעור האבר

תלה רחמנא ,דהיינו ,דאף דהאכילה אינה מחייבת ,מחייב משוםהשביעה.

מתוךשארגופו[.

וכןכתבבספרבניבנימין )הובאבליקוטיםעלהרמב"םפ"המברכותה"ו(.

יז(תוס'ד"הולא אוציא,וא"תוהאבפרקב'דחוליןאמרינןשחטבה שנים

ועייןבאותהבאה.

וכו' ועדיין היא מפרכסת דהויא בכלל העמדה והערכה ויש לומר דבהמה

ח(]גמ',שם.עייןבאותהקודמת.ועייןביאורהלכה )סימןקסחד"האףעל

אית בה חיותא טפי וכו' .כתב בחידושי הגרי"ז ,דתוס' סברי דהא דבעי

פי ,וסימן קפד ד"ה בכזית( שדן ,אי בשביעה פחות משיעור אכילה איכא

העמדה והערכה,היינו שיוכל לעמוד בשעת הערכה ,ואף דבערכין לא בעי

חיובא מדאורייתא לברך ,עיין שם .ולכאורה יש לתלות בגירסאות הכא,

להעמידובפועל)עייןתוס'סוטה )כז (:ד"הרבאשי(,מכלמקום בעישיהא

דלגירסת הרבינו גרשום ,הא אתי גמ' לחדושי ,דאף דליכא אכילה מיחייב

ראוי לעמוד .אמנם דעת הרמב"ם ,דלא בעי שיוכל להעמידה ,אלא דבעי

משוםשביעה,אמנםלגירסתהשיטהמקובצתאיןהוכחה.

עמידהבדין,עייןשם.

ט(]גמ' ,שם .עיין באות ז ,ויש להקשות לגירסת השיטה מקובצת ,דמיחייב

יח(בא"ד,שם.עייןליקוטיהלכות )זבחתודהד"האתהגוסס(שכתבליישב

באכילה אף בגוונא דלא מיחייבמשום שביעה ,האקיימא לן דשיעור כזית

קושיתם ,דהא דגוסס אינו נערך היינו משום דאסור להעמידו ,דהוי כשופך

וכביצהאינומדאורייתא,דמדאורייתאלאמיחייבעדדאכילשיעורשביעה

דמים,מהשאיןכןבהמהדשרילהעמידה.

)כדאיתאבברכות)מט.(:וצריךלומר,דבעינןאכילהשישבהשיעורשביעה.

יט(גמ' ,אחד אחד שהעריך מאה .עיין תוס' ד"ה אחד מה שפירשו .ובחזון

)א.ק.[(.

איש )כח ,י( ביאר ,דאיירי באומר ערך אחד דמאה עלי ,וחידשה התורה

י(גמ',שם.עייןבאותזשהובאודברירבינוגרשום ,דסלקאדעתיךלמיפטר

דחשיב ומתחייב כנגד כולם .אבל אי אומר מאה ערכין עד מאה אנשים,

משום דהוי אכילת חובה .ולכאורה לפי זה הוא הדין דמצי למינקט דאתי

פשיטאדמהני.וכתב,דכשאומרערךאחדדמאהעלי,נידוןבהישגיד,ואם

לרבות אכילת מצה בליל פסח ,דסלקא דעתך למיפטר כיון דהויא אכילת

ישלושקלנפטר.ואיאומרק'ערכיןלאנפטר.

טו
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זהמדיןערך,אלאמדיןנדרולכךאינונידוןבהשגיד.ועייןשם.ובחידושי

כ(]גמ',לרבותמנוולומוכהשחיןשיכולנדרבערכךכלשישנו בדמיםישנו

הגרי"ז כתב,דנחלקובזהרש"יד"הכמפרשותוס'ד"הלומר,דהתוס'כתבו

בערכין וכו' .צריך ביאור ,דהא מנוול ומוכה שחין ,לא אימעיט מפרשת

דהוי כאומר בהדיא הרי עלי שלש סלעים דהיינו דאין זה ערך אלא נדר,

ערכין,אלאדבפועלאיןלודמים,והיכישייךלמילףלערכין.ואפשר,דסלקא

ובהאאיפליגותריהלישניבגמ',אימרבינןליהדהויכערך,אודאינוכערך

דעתך,דדיןערכיןהוינמימשוםשוויותו,ואףדאיןזהשויו,קצבההתורה

אלאנדר.ולדעתרש"י,כוליעלמאמודודהויערך,אלאדנחלקואינתחדש

ערך שוה לכלאדם ,וכן מבוארלכאורה לקמן )יט ,(.דהא דזקן יורד בערכו

בפרשתערכיןדבמפרשליכאהךדינאדהשגידאילאו.

טפי מחמת זקנה ,משום ד"סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא סימא

כז(גמ' ,אמר רבא לומר שנידון בכבודו .הקשו התוס' בבבא מציעא )קיד,(.

בביתא",עייןשם).א.ק.[(.

למה לי קרא ,הא אף בנזקין שיימינן הכי ,כמה היה שוה וכמה הוא שוה,

כא(גמ' ,זכר ולא טומטום .עיין רש"י בכורות )מב (.ד"ה סמי ,דמבואר דאי

דהיינודשמיןדאםאינויכוללהתקייםבלאאותואבר,נותןדמיכולו,והכא

הוה נערך ,הוה נערך כדין זכר לחומרא] .ולכאורה מבואר כן בסוגיין,

נמי כיון דאינו יכול להתקיים בלא אותו אבר יתן דמי כולו .ותירצו ,דגבי

דממעטינןליהמזכרובעינןנמילמעוטימנקבה[.

ערכין אין שמין אומד של נזיקין אלא כאילו מוכתבת יד לרבו ראשון,

כב(]גמ',האומרערךסתוםעלינותןכפחותשבערכין.עייןלעיל)ב(.אותד,

וכדאיתאלקמן )יג.(.והקשהבספרהפלאהשבערכין,הארבאקאמרלקמן

שהובאודבריהשלטיהגבוריםבעבודהזרה,דגדרהערכההיינודמקדישאת

)שם(,דשמיןאףבערכיןאומדשלנזיקין.ותירץ,דהאדשיימינןבערכיןאומד

הנערךואחרכךפודהו.וישלעיין,דהכאבערךסתוםדליכאנערךהמתקדש

שלנזיקיןהיינורקבתרדגלילןקראדנדוןבכבודו].והיינו,דילפינןדצורת

ונפדה ,לא שייך ענין ערכין .ואפשר ,דמודה דאיכא נמי חיוב ערכין בכהאי

השומא היא כמה היה שוה בלא אותו אבר ,וליכא נפקותא בין אבר

דוונא,דאינומקדישאתהנערךאלאמתחייבלהקדש,וצריךעיון.ועודיש

שהנשמהתלויהבולאברשאיןהנשמהתלויהבו,אלאכלאברשיימינןלפי

לומר דסבר דהלכה כמאן דאמר דאינו נידון בהישג יד ,דהיינו משום דלא

מהשהוא.ולדעתאביי,לאנתחדשאלאבאברשהנשמהתלויהבו[.

חשיבערך,אלאנדר),עייןלהלןאותכח([.

כח(גמ' ,והתניא ראש עבד זה הקדש הוא והקדש שותפין בו וכו' .הקשו

כג(גמ',לאיהאאלאדיקלאבעלמא.הקשהבחידושיהגרי"זהאאיןלאדם

האורהחמהוהברכתכהן ,האהתםאייריבמקדישעבדגופיה,ומההדמיון

ערך,אלאדמגזירתהכתובדנדריםשמעינןדנישוםבעבדכנעני)עייןלעילב.

לדין נדון בכבודו ,דאיירי במתחייב דמיו .ותירצו ,דכיון דגדר קדושת בדק

אותי(,והכאדלאאיתרביבפרשתנדרים,מנאלןדנישום.ותירץ,דכיוןדכך

הביתהויכדילפדותאתההקדש,הויכמתחייבדמיו.ושפירשייךלדמותו

שיימינןבשאראדם,אמדינןכןדעתהנודר,דמתכווןלדמיםכעבדכנעני.

למתחייב דמי ראשו .וכן משמע בלשון הרמב"ם )פ"ה מערכין ה"ח( ,שכתב

כד(גמ',שם .עייןבחידושיהגרי"זשהעיר,דלכאורהאיכא נפקאמינה)בין

דטעמאדחייבדמיכלהעבד)אףבאומרראשועלי(הואמשוםדכלהקדש

דיקלאלאדם(,בהאדאיתאבחולין)קלג,(.דבערכיןאינוקדושעדדאתיליד

בדקהביתקדושתדמים הוא,והיינודשפירישלדמותו לדינאדנדוןבכבודו

גזבר,ומבואר ברמב"ם)פ"גמערכיןהי"ג(דהואהדיןלעניןנודרבדמיאדם,

דאייריבנודרדמים.

ולא הוי כדיקלא ,ואם כן איכא נפקא מינה טובא ,דאי הוי כדיקלא דינו

כט(רש"יד"המשמנין,בתוה"ד,ומבעיאליאמאינקטהתםשותפיןוהכא

כדיקלאדקדושאףקודםדאתילידגזבר.וצריךעיון.

משמנין .בספר הפלאה שבערכין כתב ליישב ,דהכא איירי דאכתי לא נתן

כה(]גמ',תפסתמרובהלאתפסת .עייןתוס'יומא )עב(.ד"הנעביד שכתבו,

דמים,דאינתןדמים,הדמיםמודיעיןכמהמכרלו,ולהכישייךשפירלשון

דבדבר שיש לו קצבה לא אמרינן תפסת מרובה לא תפסת .וצריך עיון

משמנין,דהמוכרמחויבלתתלוחציהעבדאוהחמור,והלוקחמחוייבלתת

מסוגיין,דמבוארדאףבערכיןאמרינןתפסתמרובהלאתפסת,אףדישלהן

דמי חציו אף דלא פרשו בשעת המכירה ,כיון דראשו הוי כחציו .והביא,

קצבה[.

דכעין זה פירש בשיטה מקובצת בבבא בתרא )קז ,(:אהא דאמרינן התם

כו(גמ',לומרשאינונידוןבהשגיד.ביארהחזוןאיש)סימןכטסקי"א(,דאין

"האומרחצישדהאנימוכרלךמשמניןביניהן".

טז

