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דףזע"א

הוא אסור לשמש בבמה קטנה .והמקדש דוד )סימן כ' סק"ג( תירץ ,דמקרא

א(גמ' ,והא נפקא ליה מעל המזבח .הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק,

ד"לאתקריבו"לאשמעינןאלאאיסור בעלימומיןבבמהקטנה,אבלפסול

נימא ד"לא תקריבו" אתי למילקי עליה ,דאי נפיק מ"על המזבח" לא לקי

ליכא למילף מינה) ,כדאמרינן בסוגיין דאיכא איסור דאינו פסול ,במקדיש

דלאושבכללותהוא].ולכאורהישלומרדפשטאדסוגיאדהכאכמאןדאמר

בעלמוםלדמינסכים(].ואפשר,דמרש"ילקמן)עמודב'(ד"העללאו,מוכח

לוקין אלאו שבכללות ,כדאמר לוקה משום ה' שמות ,ולקמן )עמוד ב'(

דפסק כלישנא קמא ,דכתב ,דאיסור זריקה נפקא מ"לא תקריבו" ,וללישנא

מותיב מינה למאן דאמר אין לוקין אלאו שבכללות .ועיין נמי ברש"י )שם(

בתרא נפקא "מעל המזבח" ,ושפיר כתב רש"י דהיינו מדלא שרייה קרא,

ד"העללאו דכתב,דלכוליעלמאהכאמלקיןעללאושבכללות,ולאפליגי

דללישנאקמאליכאקראלבעלימומיםבבמהקטנה).ש.ב.[(.

אבייורבאאלאאימלקיחדאאותרי).ש.מ.[(.

ו(גמ',שם.הקשההרש"ש,האבבכורות )יד(.יליףלהרביאלעזרמדכתיב

ב(גמ' ,אורחיה דקרא דמשתעי הכי .פירש רש"י )עמוד ב( ד"ה על לאו,

)דבריםפי"זפ"א("לאתזבחוגו'עורתאושבור",אםאינועניןלבמהגדולה

דליכאלמילףמ"עלהמזבח"דאורחיהדקראהוא,ויליףליהמ"לאתקריבו".

תנהו ענין לבמה קטנה .ותירץ ,דמקרא ד"לא תזבח" יליף עיקר איסור

וכןפירשוהרבינוגרשוםוהרמב"ם )פ"אמאיסורימזבחה"ז(.אמנםהשיטה

הקרבת בעל מום ,והכא ילפינן מ"לא תקריבו" דעובר משעת הקדש דומיא

מקובצת )אות ה( ביאר להיפך ,דלא ילפינן מ"לא תקריבו" דהוי אורחיה

דמקדיש לבית המקדש .והעולת שלמה תירץ ,דהכא ילפינן לאסור זריקת

דקרא,ויליףמ"עלהמזבח".

בעלמום,והתםילפינןמלאתזבחאיסורשחיטה.והחזוןאיש )בכורותסימן

ג(תוס'ד"הומידבןנכר,ואםתאמרלמהליאישאיש.תירצובתוס'מנחות

יחסק"ו(תירץ,דרביאלעזרסברכלישנאקמאדמהכאלאילפינןבמתיחיד.

)עג (:ד"ה איש איש ,דאי לאו קרא ד"איש איש" ,הוה אמינא נכרי שהביא

ז(גמ' ,מתקיף לה ריש לקיש וכו' .כתב בהגהות הגר"א )בהערות שלהי

בעל מום בלאו ,ואי הביא תמימים אף דלאו ליכא ,איסורא מיהא איכא,

מסכתין( ,דהאי מתקיף לשון איבעיא הוא ,וכן משמע ברש"י ד"ה מתקיף,

קמשמע לן דשרי .עוד תירצו ,דאי לאו קרא ד"איש איש" ,הוי יליף מקרא

ועייןרבינוגרשוםדביארדקושיאהיא.

ד"מידבןנכר"לאסוראףתמימיםדידהו.ובחידושירבימאירשמחהתירץ,

ח(גמ',אמרליהשמאלאשנינואלאבתמורהוכו'אמרליהרבייוחנןוכו'

דמהכא לא ילפינן אלא דמקריבים עלייהו ומתכפרים הם ,ומקרא ד"איש

ואי בתמורהנמיששההווייןוכו'.הקשההרש"ש ,היאךמוכחמהתם,נימא

איש" ילפינן דמהני הקדשם ,כדאמרינן שנודרים נדרים ונדבות כישראל.

ד"נמנווגמרו"אייריבתםשנעשהבעלמום,דקדישבלאתמורה,ולהכילא

והצאן קדשים תירץ ,דהאי קרא לא קאי אלא במידי דשייך ביה בעל מום,

הוו אלא ה' לאוין ,וקרא ד"שרוע" דבעל מום מעיקרו הוא ,איירי בתמורה

דבהניידעינןדשרועובדיכוכביםלאתויי,אבלמידידלאשייךביהבעלמום

כדאוקמיה ריש לקיש .ותירץ ,דרבי יוחנן סבר ,דליכא לאוקמי קרא דשרוע

כגוןעופותייןלבונהועצים,לאשמעינןדמקבליםמהםאלאמקראד"איש

בעשאותמורה,דאםכןאינועוברב"בלתקדישו""אלאבלאודמימר,והכי

איש".

מקשה לריש לקיש ,לדידך דאף במימר עובר ב"בל תקדישו" ,הא ד"נמנו

ד(בסוה"ד ,מהתלמודלומרלעולהפרטלנזירותדברירבייוסיהגליליוכו'.

וגמרו" דמהדרינן לטפויי לאוין )כרש"י ד"ה נותנו( אמאי לא מיירי במימר

הקשההצאןקדשים,בשלמארביעקיבאיליףמאישאישדאיןמקבליןמהם

דהויששהלאוין,ואתישפירתיבת"נמי",דאיבמימרנמיאיכאלאוד"לא

אלאעולהולאשארקרבנות,אלארבייוסיהגלילילמאיבעיליה,האבלאו

תקדישו" אמאי לא איירו ביה .ובחידושי הגרי"ז תירץ ,דהשתא דאמר ריש

הכי לא מצו להקריב קרבן נזירות ,דהא ילפינן במנחות )עג (:בני ישראל

לקיש "דלמא בתמורה" ,הדר ביה ממאי דחילק בין בעל מום מעיקרו לתם

נוזריםולאעובדכוכבים,וכןהקשותוס'בנזיר )סא(:ד"האי ,והניחובצריך

ונעשהבעלמום,וסברדכחדאחשיבי,ומקשהדלמאתרוייהולאחייליאלא

עיון.

בתמורה ,ושפיר מוכח ליה רבי יוחנן מחמשה שמות דליכא אלא ה' לאוין

ה(גמ' ,מפקינן ליה לבמת יחיד) .לאסור בה בעלי מומים( .הקשה הרש"ש

ובלאתמורה.

בזבחים )קכ ,(.היכי כתב רש"י בזבחים )שם( ד"ה ומומין ,דבמה קטנה שוה

ט(רש"י ד"ה שמא ,ותפסה בתמורת בהמת קודש תמימה .כתב הרש"ש,

לבמהגדולהבפסולבעלימומין,מדלאשרינהוקראבקטנה,האבסוגייןיליף

דרש"ילשיטתולקמן )כז(.ד"הובעלתמום,דבעלמוםבבעלמוםלאעביד

לה מ"לא תקריבו" דמעוך .ותירץ ,דשמא איירי רש"י אכהן ,דאי בעל מום

תמורה .אמנם בתוס' ד"ה בעלת מום הביאו שיטת ר"י ,דאף בעל מום על
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בעלמוםנמיחיילאתמורה.

ונרבעמוקצהונעבדאתנןומחירעוברמשוםשמותהללווהריהןכבעלמום

י(תוס' ד"ה אלא בתם ,בתוה"ד ,לכן נראהלהר"ם לפרש דלאקאי ר"ש בן

שקדם הקדישם את מומם ,ומבואר דלא בעינן דווקא בעל מום ,ויש איסור

לקישא"בלתקדישו"אלאא"בלתקטירו"וא"בלתזרקו"וכו'.כתבהרש"ש,

מקדישבעלמוםעלכלפסוליהקרבה.ועייןעודבשיטהמקובצתזבחים)לד.

דמסוגיין מוכח כרש"י דלקי בהקדישו ,מדמסיק לקמיה ,כיון דשביק תמים

אותד(ובאביעזרי)פ"המאיסורימזבחה"ו().ש.ב.[(.

ואקדישבעלמום,וכןרבאאמראפילומקדישלדמינסכים.

טו(גמ' ,תניא כוותיה דרבא וכו' .הקשה השפת אמת ,אמאי קאמר תניא

יא(בא"ד,אלאוכו'דלאמסיקאדעתיהדחזילהקרבה.הקשההקרניראם,

כותיה דמשמע דדבריו ככולי עלמא ,הא רבי פליג והוי ליה למימר תנאי

דלדידיהנמיקשה,כיוןדאתרוביהואמרעלמנתכןאניעושה,היאךמצינן

היא.ועוד,דאףתנאקמאלאאזילכוותיה,דרבאיליףאיסורמקדישלדמי

למימרדלאאסיקאדעתיהלהקריבולמזבח,ואדרבהלרש"יניחאטפי,כיון

נסכיםממקדישבעלמום,ותנאקמאמצריךליהקראד"לאירצה".ותירץ,

דבהקדישו איירי ,איכא למימר דלהקדישו לבדק הבית נתכוון ,אבל לתוס'

דרבא מודה דמקרא דבעלי מומין לא מוכח איסור למקדיש לדמי נסכים,

דביארו דאיירי בזריקה והקטרה דלא שייך בבדק הבית ,מוכח טפי דנתכוון

דאיכא לאוקמיה בתמורה ולקדושת הגוף ,אלא דייק מברייתא דה' לאוין

למזבח.ועייןאותהבאה.

דאייראבלאתמורהוילפאלהמקראד"לאירצה".

יב(בא"ד ,שם .וביאר הצאן קדשים כוונת התוס' ,דלא בעי התראה אכל
מעשה ומעשה ,אלא כשמקדיש מתרים בו "אל תקדיש למזבח" ,וכיון

דףזע"ב

דמדכרינן"מזבח"כלעבודותבכלל,וכאילוהתרואלתזרוקאלתקטירכולו

טז(גמ' ,תנא קמא סבר אפילו אקדשיה לדמי נסכים .הקשה השפת אמת,

ומקצתו ,ולהכי בהקדשה ודאי כיון למזבח דהא התרו בו וקביל ,אבל זרק

היכי יליף ליה מ"לא ירצה" ,הא פשיטא דהנסכים מרצים ,אלא דעביד

והקטירדלאמתרינןביהשוב,איכאלמימרדלאכיוןלמזבח,והקשההחק

איסוראבמהשנדר.ותירץ,דשמא"לאירצה"קאיאנדר.דאינורצוי.

נתן ,כיון דכל עבודה ועבודה לאו ומלקות לעצמו ,פשיטא דבעי לכל חד

יז(גמ',ומניןאףבלאתעשהשנאמרוכו'דברי ר'יהודה.כתבהרמב"ם)פ"ה

התראה לחודה ,ועוד ,הא בעינן יעשה האיסור תוך כדי דיבור מההתראה,

מערכין ה"ו( ,דמקדיש תמימים לבדק הבית עובר בעשה ,והקשה הכסף

וזריקה והקטרה אחר כדי דיבור מההקדש הוי ,והיאך מהניא להו התראה

משנה ,אמאי לא כתב דעובר נמי בלאו ד"לאמור" כדאמרינן הכא .והלחם

דהקדש.ותירץ,דלאהקשובתוס'דקבלתהתראהתהנילבעלמוםמעיקרא

משנה תירץ,דסברדהלאואסמכתאבעלמאהוא,וכןדייקמדאמרינן לעיל

אלא לרש"י ,דלשיטתו השתא נמי הוי טעות רחוקה דהא הקדישו במומו,

)ה :ו" ,(.והרי מקדיש דאמר רחמנא נדבה תעשה אותו" ,ולא הקשו דאיכא

ואפילוהכיכתברש"ידטעהדהווילמזבחמשוםדכשנולדתמיםהוי,אבל

לאו,והיינומשוםדהוויאסמכתאבעלמא.והחקנתןתירץ,דמדאמרינןהכא

לתוס' הני טעיות לא חשיבי למימר דלמזבח אסקיה ,ולא תלינן דלמזבח

"דברירבייהודה"משמעדרבנןפליגי,ופסקהרמב"םכוותייהודליכאלאו,

אקרביה אלא בהקדישו בתמותו ,וקבלת התראה לא דמיא לטעות זו ולא

וכןאיתאלהדיאבתורתכהנים )ספראאמורפרשהז(,וחכמיםאומריםאין

סגיא ביה למיתלי דלמזבח נתכוון .עוד כתב לבאר תירוץ הברכת הזבח,

בובלאתעשה.

דבמקדיש מדלא אמר להו לבדק הבית אני מקדישו מוכח דלמזבח נתכוון,

יח(גמ' ,מאי משמע אמר ליה דכתיב לאמר לא נאמר בדברים וכו' .כתבו

אבלבמקטירוזורקלאמוכחמידימדלאאמרלהו,דלאמצילמימרלבדק

תוס'בפסחים )מב(.ד"הלאמר,בשםר"י ,דדווקאדברדאיתביהלאוהבא

הביתאניעושה.

מכלל עשה ,דריש לאמר ללאו ,אבל בעלמא לא .והחק נתן ביאר ,דודאי

יג(תוס'ד"האפילו,והואהדיןמקדישלדמיעולה.עייןשיטהמקובצת)אות

לאמרדעלמאאיןמשמעלאואלאשיאמרלבניישראל,ושאניהכאדליכא

לו(.הקשההכסףמשנה,אמאייליףליהבתורת"הואהדין"האקלוחומר

לפרושי הכי ,דהדר כתיב בויקרא )פכ"ב פי"ח( דבר אל אהרן ואל בניו

הוא,דהארש"יד"האפילואקדשיהפירש,דלדמינסכיםליכאביזויכלכך

ואמרת ,והיא האמירה לישראל ,ומאי לאמר דמעיקרא ,על כרחך לדרשה

מפני שאין במינו ראוי לנסכים ,ולסברא זו לדמי עולה הוי ביזיון טפי ,דהא

דלאו איכא .והשיטה מקובצת )אות ו( תירץ ,דדווקא היכא דאיכא בהאי

ישבמינוראוילעולה.ותירץהלחםמשנה,דתוס'סברידלאוהיינורבותיה

פרשהלאו,ילפינןמלאמרדהלאוקאיאכולהפרשה.

דרבא,אלארבותיהדאףבדמיאיכאביזוי,ולהכיסברדלאהויקלוחומר,

יט(גמ' ,אביי אמר אין לוקין על לאו שבכללות .הקשה בשו"ת בית הלוי

דאיכאלמימרדדווקאבדמינסכיםהויביזוי,דהוימצילהקדישתמיםלדמי

)חלק ג' סימן כז אות ב( מאי אקשי לעיל )עמוד א( אדריש לקיש ,דאי

נסכים)ולאהויקדושתהגוףדהאאיןראוילנסכים(,כיוןדהקדישבעלמום

בתמורההויששהלאוין,נימאדבתמורהאיירי,והאדהויה'ולאו'משום

הויביזוי,אבלבדמיעולהלאהוימצילהקדישתםלדמים)דיהפךלקדושת

דסבר כאביי דמני לבל תקטירו כולו ומקצתו ,בחד לאו עם תמורה .ואמנם

גוף( ,ודלמא לא חשיב מה שהקדיש בעל מום ביזוי ,הלכך אינו אלא "הוא

לדעת התוס' לעיל )ב (.ד"ה וסופג בתירוץ קמא ,דתמורה הויא תרי לאוי,

הדין".

אתישפירדאכתיהויששהלאוין,אבללתירוץבתראדחדלאוהוא,אכתי

יד(בתוה"ד ,והא דאמר לקמן המקדיש נקבה לעולה וכו' לקי .הקשה

קשהדנוקיבתמורהוכאביי.וכןהקשהלהרמב"םדכתב)פ"אמתמורהה"א(

הרש"ש,מנאליההא,נימאכיוןדראוילקרבןאחר,לאובזיוןהויולאלקי

דלוקהארבעים,אלמאחדלאוהוא,ופסק)פ"אמאיסורימזבחה"ד(כאביי

עליה ,ואדרבה מרבא דנקט מקדיש בעל מום לדמי נסכים ,משמע דאי

דעל לאו שבכללות לוקה רק אחת ,דאם כן אמאי דחינן לריש לקיש ,ועיין

הקדיש תמים לא לקי אף דאינו ראוי לנסכים .וכן הקשה המנחת חינוך

באותהבאה.

)מצוהרפהאותיב(.והשפתאמת ביאר,דכיוןדדיןהנקבההואלרעותעד

כ(גמ',מיתיביוכו'עוברמשוםחמשהשמותוכו'תיובתאדאביי.עייןבאות

שתסתאב ותמכר לדמי עולה ,הוי כמקדיש בעל מום לדמיו] .ונראה כוונת

הקודמת.כתבהביתהלוי )חלקג'סימןכזאותב(,דעלאביישפירמקשינן,

התוס',דלקיעלבלתקריבודבעלמום,דאמרינןלקמן )יט(:כיוןדלאחזיא

דליכא למימר דהוי ה' לאוין משום לאו דתמורה ,כיון דלרבי יוחנן אף

למילתאהיינומומא.ועוד,דאיתאבתוספתא )פ"אה"ו(דגםבמקדישרובע

בהקדישאיכאאיסור,ולאמסתברדהברייתאאייראבלאודתמורה.
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כא(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"א מאיסורי מזבח ה"ד( ,נמצאת למד שאם

"מתנותכהונה"כזכייתובחטאתואשם,ואינימאדזוכהמדין"בעלים"אתי

הקדיש בעל מום ושחטו וזרק דמו והקטיר אמוריו לוקה ארבע מלקיות,

שפיר ,דלאו משולחן גבוה קא זכי ולהכי הוי דידיה והוצרך רש"י לטעמא

]כמאן דאמר דאין לוקה אהקטרה אלא חדא[ .והקשה הכסף משנה ,הא

דבזיוןקדשים,אבלשיטתרש"יבבבאקמא)יב(.ד"האבל,דאףחלקבעלים

אותבינן ליה מברייתא דלוקה חמש ,כלומר דלקי תרתי אהקטרה .ותירץ,

משולחןגבוהזוכיםולאודידיההוי,ועודדשיטתרש"ידזכייתכהניםבבשר

דהרמב"םהפךאביילרבאורבאלאביי,דהיינודרבאסובראיןלוקיןאלאו

בכורלאומדיןבעליםאלאמשוםמתנותכהונה.

שבכללות אלאאחד ,ואמרינן בבבא מציעא )כב (:ובכולי תלמודא ,הלכתא
כותיהדאבייביע"לקג"ם,משמעדבשארהלכהכרבא,ואףדברייתאפליגא

דףחע"א

עליה,סברהש"סדאיכאתנאדפליגאהךברייתא,אףדלאאייתוליההכא,

א(גמ' ,אלא לאו בתם .הקשה השיטה מקובצת )אות ג( ,אם כן ,אמאי

מוכחכןממימראדיע"לקג"ם.והרדב"ז תירץ,דאיכאלמדחי,דהאדאמרינן

איצטריך "לא תפדה" לומר דאין יוצא לחולין ,הא לא מצינו תם שנפדה.

לוקהמשוםה'שמות,היינולומרדאיאחדהקטירמקצתאברואחרהקטיר

ותירץ העולת שלמה ,דרבא דאותביה לרב נחמן לשיטתו לעיל )ד (:דהיכא

כולושניהםלוקים,אבלודאיאחדדעוברבשניהםלאלקיאלאחד].והיינו

דלא מהני נמי לקי ,ואף אי נימא דהכא אינו לוקה משום דאין בו מעשה,

כלישנאקמאדהניחובקשיא[.

נפקאמינהדעוברבלאו.

כב(מתני' ,מה חטאת ואשם אין ממירין אף בכור .הקשה השפת אמת ,מה

ב(תוס'ד"הבבכורנאמר,דלעולםהואבקדושתולעניןדאינונמכרבאיטליז

עניןחטאתואשםלבכורדמתחלקיםלאנשימשמר,ומשוםהכיאיןממירין

וכו'.כתבהחזוןאיש )בכורותסימןכבסק"ג(,דמשמע,דכברקיםלןדבכור

בהו ,דשותפין אין ממירין .ותירץ ,לשיטת הרמב"ם )פ"א מתמורה ה"א(,

בעל מום נאכל בגבולים ואין נמכר באיטליז ,ולא אתי קרא אלא למימר

דשותפיןאףדלאמהניתמורתם,איתנהובלאודלאימיר,הכאאלאוקאי.

דאותה קדושה שאוסרתו במכירת איטליז לית לה פדיון .והקשה ,הא להא

כג(תוס' ד"ה שאין זכין ,בסוה"ד ,ויש לומר דרצה לומר אף בתר מתכפר

לא בעינן קרא ,דכיון דנאכל בגבולין הוי כשאר פסולי המוקדשין ,דפשיטא

ולאו לאפוקי בעלים אתי .אמנם דעת הרמב"ם )פ"א מתמורה ה"ד( ,דאין

דלית בהו פדיון שני להתירם בגיזה ועבודה .ויותר היה נראה לומר ,דקרא

המקדיש עושה תמורה אלא מתכפר ,ולדידיה קשיא .ותירץ החק נתן,

אתילעיקרהדיןדבכורבעלמוםנאכלולאבעיפדיון.ותירץ,דשמאהיינו

דהרמב"ם )שם( כתב ,בטעמא דאין המקדיש מימר אלא המתכפר ,משום

כוונת תוס' ,דקמשמע לן קרא דאינו בתורת פדיון דשאר פסולי המוקדשין,

דהמקדישקרבןשיתכפרבוחבירו,נותנולובמתנהוהשתאאינושלו,והאי

דאיאיתביהפדיון,הוישרילהימכרבאיטליזכמותם,אבלכיוןדליתביה

סברא לא שייכא הכא ,להכי בעינן לסברא דאין זוכין מחיים ,דאי הוו זכין

פדיוןנשארקצתבקדושתו,ולהכינאסרבמכירתאיטליז.

מחיים,הוואינהוממיריןאףלדעתו.

ג(גמ' ,אלא לאו בזמן שבית המקדש היה קיים .הקשה השיטה מקובצת

כד(בסוה"ד ,שם.הקשההשפתאמת ,האלעיל )ב(:משמעדאיןמימראלא

)השלם(,היכיאמרינןירעועדשיסתאבו,האעוברב"בלתאחר"].וכןהקשו

מתכפר ולא בעלים .ומשום הכי תירץ ,דזכין אינו סיבה דיוכל להמיר אלא

בתוספותהגרע"א)יבמותפרקיאאותד.ועייןתפארתישראלשם(ומהרי"ט

סימןמיהוהמתכפר,דאילאהויהבכורשלהכהןמחיים,הוהאמינאדאף

אלגאזי )בכורותפ"האותלזסוףסק"ו(בשםהקרבןהעדה )יבמותפי"אה"ו

דצותה תורה שיקריבנו הכהן ,מכל מקום מכפר ומרצה אישראל הבעלים,

בשיורי קרבן([ ,ותירץ בשם יש מפרשים ,דהא דקאמר ירעו היינו עד שנה,

אמנם מדזיכתה לו התורה מחיים ,מוכח דלית ביה מתכפר ,כדאמרינן

דאינועוברב"בלתאחר".וכןתירץהתמורתתודה.והקשההחזוןאיש)סימן

בזבחים)כט,(:דבכורלאוברהרצאההוא,ועולהלכהן.

לאסק"י(,האאמרינןבראשהשנה )ו,(:דבלתאחרהואדליכאתוךשנתו,

כה(]גמ',אמררבנחמןוכו',לאשנואלאבזמןהזהוכו'.ולכאורההטעם

אבל עשה איכא כשעובר הרגל .ויישב ,דהיינו דווקא בשאר קרבנות אבל

דבזמן הבית אין הבכור של הכהן ,משום דמחויב להקריבו מיד ,ואי מאחר

בבכוראיןחובתעשהלהקריבולפניהרגלהראשון,משוםדכתיבביה"לפני

הקרבתועוברבבלתאחר,להכי פקעהבעלותו,דבעלותהיינואו דמתכפר

ה'אלוקיךתאכלנושנהבשנה")דבריםטו,כ(,הרישהתורההתירהלדחות

בו,אודעבידביהמאידבעי,ולאמצילמיעבדביהמידי,אבלבזמןהזהדאין

הקרבתו עד תום שנה .ובהערות הגרי"ש אלישיב נמי הקשה כחזון איש,

מחויבלהקריבו,ליכאהפקעהודידיההוא,ועייןלקמןאותכח[.

ותירץ ,דירעה דהכאהיינו עד הרגל .אלא דלפי זה קשה ,מאי מקשי "ליתי

כו(גמ',שם.בחידושיהגרע"אנסתפק,מאיקסברבשחוטבזמןהבית,דמחד

גזבר ולשקליה" ,הא תוך הרגל אינו מחויב כלל להביאו .ותירץ ,לפי מה

גיסא לא אמר אלא דתם חי אין נמכר משמע דשחוט נמכר ,ומאידך איכא

שכתבותוס'בראשהשנה)ו(.ד"היקריבדאיחזיגזברדהמחויבקרבןמבזבז

למימר דמודה לרב נחמן דשחוט בזמן הבית אין נמכר ,דלאו אורח ארעא

ממונוולאיוכללהקריבכשיגיעזמנו,יכוללכופואףקודםזמןחיובו,איכא

למיעבדסחורהבדברהקרבלמזבח,כמושפירשרש"יד"האיןמוכריןאותו.

למימר דהכא נמי ,כיון דחזי דמרעהו ויכול ליפול בו מום ,מצי למיכפייה

ועייןבאותהבאה.

שיקריבנומיד.ועייןעודבעולתשלמה.,ועייןבאותהבאה.

כז(גמ' ,איתיביה רבא לרב נחמן מוכרין אותו תמים חי וכו' .עיין באות

ד(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .עוד תירץ השיטה מקובצת ,דבכור

הקודמת .הקשה בחידושי הגרע"א ,אי נימא דמודה דשחוט אין נמכר מאי

דתערובת אינו עובר בבל תאחר .והקשה החיי אריה ,אמאי ,הא בל תאחר

מקשהליה,נימאדהכיפירושא,דבכורחישייךבומכירהוהיינובזמןהזה,

הואמשוםאיחורדמזבח,וביןאיכהןהואביןישראלהואמאחרולמזבח.

אבלשחוטבכלגוונאאיןשייךבומכירה,דאףבזמןהביתאסורלמוכרו.

ונשאר בצריך עיון .ובאמרי בינה )חו"מ דיינים סימן מט ד"ה וגדולה( ביאר

כח(רש"י ד"ה מוכרין אותו ,בתוה"ד ,אבל שחוט לא דבזיון קדשים הוא.

סברתהשיטהמקובצתשאין"בלתאחר"בתערובות,דכיוןשאחדמהןכהן,

הקשה בחידושי הגרמ"ד סאלאוויציק ,אמאי בעי לטעמא דבזיון קדשים,

ומספק אינו חייב ליתנו לכהן אחר ,דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,והוא

תיפוק ליה דהמקדש בחלקו אינה מקודשת ולאו דידיה הוא .וכתב ,דאיכא

עצמו אינו יכול להקריבו ,שהרי ספק כהן הוא ,לכך אינו עובר משום בל

לספוקי בזכיית כהן בבשר בכור אחר שחיטה ,אי מדין "בעלים" או מדין

תאחר ,אף שודאי בכור הוא וחייב להקריבו .ואף דאיכא ספק איסור בל
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תאחר ,מכל מקום כל שנוגע לספק ממון ואי יחמיר בספיקו יפסיד ממונו,

לכהן(,דהאמקשינןלעילמבכורהנולדלספקכהןדתערובת,ומשמעדלרב

אמרינןהמוציאמחבירועליוהראיהואינוחייבלהחמיר.אבלהישמפרשים

נחמןאינושלו.

סברי ,כיון דודאי חייב בהקרבה עובר בבל תאחר .עיין שם באריכות .וכן

יא(גמ' ,מי שנאכל בתורת בהמתה יצאו בכור ומעשר וכו' .תנן בבכורות

תירץמדיליהבשו"תמנחתברוך)סוףסימןקד(.

)לא (.כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז ונשחטין באיטליז ונשקלין

ה(גמ' ,שם .עייו באות הקודמת והחיי אריה כתב לתרץ ,שלא שייך איסור

בליטרא ,חוץ מן המעשר והבכור מפני שהנייתן לבעלים ,וכתבו תוס' )שם(

בלתאחרבבכורשאינונאכל,ומשוםדכתיב"לפניה'אלוקיךתאכלנו שנה

ד"ה חוץ ,דאף דתלינן ליה בטעמא דהנייתן לבעלים ,על כרחך דאורייתא

בשנה")דבריםטו,כ(,ומינהילפינן,דדווקאהיכאדישלוזכותאכילהעובר

הוא ,דהא בסוגיין ממעטינן ליה מקרא דבהמתה ,ואי דרבנן היא לא מצי

בבלתאחרעלאיחורהקרבתו,ועלכןהתערובותשאיןלובהםזכותאכילה

קראממעטליה,ועלכרחךגוףהאיסורהיינומקראדבהמתה,ומיניהילפינן

אינם עוברים בבל תאחר .ובערוך לנר )יבמות צט (:אוקי בבכור שניתן

דאין נוהגין מנהג בזיון בדבר שאין הנאתו להקדש .אמנם רש"י בסנהדרין

לאביהןהכהן,ושניהםיורשיןדכלחדשמאבןהכהןהוא,וליכאבלתאחר,

)קיב (:ד"ה לעולם ביאר ,דלא מיקרו בהמתה ,משום דיש לו שם לוי דלא

כדאיתאבראשהשנה)ו(:דיורשאיןעוברבבלתאחר.ועייןבמלאכתחושב.

מיקרי"בהמתעירהנדחת",אלא"בהמתבכורומעשרדעירהנדחת".וכתב

ו(גמ' ,והני הוא דלא מזבני וכו' .הקשה הרש"ש ,אמאי אין בני התערובת

בהגהותהגר"מאילן)עלהשיטהמקובצתהשלםכאן(,דנראהדסברכשיטת

יכוליםלמכוראתהבכור,האמספקהבכורשלהם,דהמוציאמחבירועליו

הרמב"ן )בבכורותפרקהדףקסמדפיהספר(והביאוהרא"ש )פרקה'סימן

הראיה .וכתב ,דכוונת הגמ' ,שאינם יכולים למוכרו לכהן אחר שיקריבנו,

א( ,דמדאורייתא שרי למוכרו באיטליז כשאר פסולי המוקדשין דכתיב בהו

כיון דהם אינם יכולים להקריבו דאין להם זכות בהקרבה ,וכדכתב רש"י

כצביוכאיל,ורבנןהואדעבדובהומעלה.וכןמשמע מרש"ילעיל)ה(:ד"ה

יבמות )צט (:ד"ה לשון ,דמהאי טעמא אינם כשאר כהנים שיכולים לתת

בבכורנאמרלאתפדה ,דפירש,דהיינולעניןאיסורגיזהועבודה,ולאלענין

קרבנותיהםלכלכהןשירצולהקריבו,דמאחרשאינםראוייםלעבודה,אינם

מכירהבאיטליזמשוםדדרבנןהוא.ועייןרש"יד"האבלנמכר,וצריךעיון.

יכוליםלעשותשליח.ודלאכתוס')שם(ד"הואין.והעולתשלמהביאר,דכל

יב(רש"יד"הפרטלכסףמעשרשנישבה,ואליבאדמאןדאמרמעשרשני

ספק ממון אף דאין מוציאים מידו ,אין החפץ נעשה שלו לגמרי שיוכל

ממוןגבוההוא.אמנםהשיטהמקובצת)השלם(כתב,דאףלמאןדאמרממון

למוכרו.והקשהלפיזה,מאישנאממקדשאשהבספקממון,דכתבבקונטרס

הדיוטהוא,נתמעטמעשרשנימשללה,כדאמרינןבסנהדרין )קיב(:דמעשר

הספקות)כללא'אותח'(דחייליקידושין,משוםדקיימאלןהמוציאמחבירו

שני בגבולין פטור מחלה דכתיב )במדבר פט"ו פכ"א( עריסותיכם ,וביאר

עליו הראיה ,וחשיב שלו בודאי .ותירץ ,לפי מה שביאר הנתיבות המשפט

השאגתאריה)סימןצז(,דטעמאדנתמעטמשוםדבגבוליןאסורבהנאה.

)הובאבשו"תחמדתשלמה אורחחייםסימןב'(,דחשיבשלובודאימשום

יג(גמ',לאאמרבןעזאיאלאבבכורבלבד.פירשרש"יד"הלא ,דבשלמים

דאף אי באמת אינו שלו ,נתיאשו הבעלים וקנה ביאוש ,ובהא שאני בכור

מודה לחכמים דממון גבוה הוא משום דבעי סמיכה ונסכים ותנופת חזה

דאי ישראל הוא לא מהני יאוש דכולהו כהנים להקנותו לו ,דהתורה לא

ושוק.והקשההמעשהחושב,דאימשוםהא,גביפסחנמילפלוג,דליתביה

זכתה בכור בזמן המקדש אלא לכהן להקריבו ולאוכלו ,אבל ישראל שאינו

סמיכהונסכיםותנופתחזהושוק,כמבוארברמב"ם)פ"בממעשההקרבנות

מותרבאכילתואיןלובוזכייה,ומשוםהכילאתהנימכירתומספק.

ה"ג.ופ"אמקרבןפסחהי"ד(.

ז(רש"י ד"ה וחולקין ,בסוה"ד ,דאין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו

יד(גמ' ,וש"מ אית ליה לכהן זכייה בגוויה .הקשה בשיעורי הגרמ"ד

עמודילמאאתילאסוקיהליוחסין.הקשהבחידושיהגרי"ז ,אמאיבענןלהך

סאלאוויציק ,מהיכי תיתי דשל כהן הוא ,נימא דאיירי קודם שנתנן לכהן,

גזירה ,תיפוק ליה דמצוות נתינה לא מיקיים ביה ,דהמצוה לתת לכהן ולא

וממוןהישראלהוא,והויממשדומיאדשלמים.

לעבדו,דהאדעבדאוכלהיינומשום"קניןכספו",אבלודאילאוכהןהוא.
ותירץ ,דמה שקנה עבד קנה רבו ,הלכך כשנתן לעבד כנותן לרבו הוא,

דףחע"ב

ומקייםביהמצותנתינה.

טו(תוס'ד"הורבי,בסוה"ד,ואםתאמראמאילאאוקמאכרביעקיבאוכו'.

ח(רש"יד"המאישנאדידן,בתוה"ד,והשתאלאאסיקאדעתיהסיפא.כתב

תירצוהתוס'בבבאקמא )יב(:ד"הואליבא,דלאמצילאוקמאכרביעקיבא,

הרש"ש ,דבמשנה ביבמות )צט (:ליתא להני תיבות ד"ויאכלו במומן

דלדידיהלאבעירבייוסיהגליליקראלומרשהןממוןבעלים,דסבראהיא

לבעלים" ,וכתב ,דשמא רב משרשיא הוסיפה מעצמו ,כדי לפרש המשנה,

כיוןדלאשייךבהקרבה.

ואתישפירדמעיקראלאאסיקאדעתיהדקאיאהא.

טז(גמ',מיתיביוכו'מהליאםאיןממיריןבחטאתוכו'תאמרבבכור.הקשה

ט(בא"ד ,תו לא אכלי מיניה דבכור תם בזמן המקדש אינו נאכל לזרים.

השפתאמת ,האכברנתבארלעיל )עמודא'אותט(דאףהיכאדמצימימר

אמנם רש"יביבמות)צט(:ד"הואיןמוציאן,ביארבלישנאבתרא,דלאבעו

)כגון בעלים דמעשר בהמה ובכור הנולד לכהן( ,אמר רב נחמן דאין יכול

לאקרוביה ,משום דיעכב המקריב הבשר לעצמו ,משמע דמותרים באכילה

למכרו ,הכא נמי נימא דאף דחזינן במתניתין דמצי מימר ,אין יכול למכרו.

אלאדלאיתנולהם].ולכאורהנראה,דרש"יהתםאוקילהאידינאבגוונא

ותירץ ,דאין הכי נמי דמעיקר דין המשנה דמצי מימר ,לא מוכח מידי לדין

דלאשחררוזהאתזה,הלכךלאהויזרדאףעבדכהןאוכלבכור,כדכתב

מכירה ,והכא מלישנא מקשי ליה ,דמהא דקתני "זכין בחייו" משמע דשלו

הרמב"ם)פ"יממעשההקרבנותה"ה([.

הואלכלמיליויכוללמכרו.

י(גמ' ,ואי אמרת בשלמא אית ליה זכיה בגויה שפיר אלא אי אמרת וכו'.

יז(גמ' ,בכור בבית בעלים עושין בו תמורה .הקשה בגליונות קהלות יעקב,

כתבהשפתאמת,דמשמעדאףמעשרבהמהדלכוליעלמאהבעליםממירים

למאן דאמר טובת הנאה אינה ממון ,היאך יכול הישראל להמיר ,הא לית

אותו,אמררבנחמןדליתליהזכיהבגויהואיןיכוללמוכרו,וכןבכורשנולד

ליהממוןבהאיבכורולאמיקריבעלים,ואףלמאןדאמרטובתהנאהממון,

לכהן אמר רב נחמן דאינו שלו )ולא דוקא בבכור דישראל שדינו להנתן

ישאומריםדאינהבגוףהחפץאלאזכותבעלמא,אםכןהבכורגופיה אינו

ד
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שלו.ועייןקצותהחושן)סימןרע"הסק"א(.

מחזירים אלא לעניים ולא לעשירים הלכך לא הוי סיוע .וכן פסק השולחן

יח(גמ' ,ומי שרי חכם הכי וכו' .הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,הא

ערוך )יורה דעה סימן ש"ה ס"ז( ,דלעניים שרי להחזיר .וביאר החזון איש

אמרינן בבכורות )לו (:דבמום גלוי כגון נקטעה ידו או רגלו ,שרי חכם

)הוספות לתמורה עמוד קסז( דהיינו טעמא דשרי משום דכיון דחייב הכהן

לישראל בלא כהן ,משום דמהימנינן ליה במיגו דאי בעי הוי מצי למיכליה

בצדקה,הויכמשתמשבולצורךעצמו.

בלאחכםדודאיהוימום,ונימאדהכאאייריבהאיגוונא.ותירץ,דשמאכיון
שרוצהלהרויחהבכור,לאיטילבומוםשמפסידבוידאורגל.

דףטע"א

יט(גמ' ,מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות .כתב בהגהות הגר"א

א(מתני'שנאמרלאיחליפנוולאימיראותוטובברעוכו',וכתב רש"יד"ה

)יורה דעה סימן שה סקי"ב( ,דלדעת הרמב"ם ליכא איסור סיוע אלא

טובברע,תמיםשלחוליןלאיתפיסברעשלקדש.אמנםהתוס'ד"השנאמר

בתרומה ולא בפדיון הבן .והקשה החזון איש )מעשרות סימן ח' סק"ה(

כתבו,טובקודשברעדחוליןוכו'זההכללהראשוןהואהקדש.ביארהחק

מהכא,דאיתאלהדיאדאיכאאיסורסיועאףדהויבכור.ותירץבדרךאמונה

נתן ,דפליגי על רש"י ,משום דכתיב לא ימיר אותו ,משמע דהקפידה

)בכורות א יד( ,דבכור בהמה אית ביה איסור מסייע משום דדמי לתרומה

והזהירה תורה שלא ימיר את הקודש ,הכא נמי מתניתין דתנן טוב היינו

דאיתביהקדושה,ושאנימפדיוןהבןדחוליןהוא.

הקודש דביה עסקינן ,וכן מוכח בבכורות )יד ,(:וכן פירש רש"י )שם( ד"ה

כ(גמ' ,מאי אמרת מוזיל כהן גביה וכו' דמסיק אדעתיה בוצינא טב מקרא.

השתא,וכןגרסהברכתהזבח.אמנםהצאןקדשיםגרסטובחוליןברעקודש

כתב החזון איש )הוספות לתמורה עמוד  332סק"א( ,דמכל הסוגיא מוכח

אורעחוליןבטובדקודש,והיינוכרש"י.

דמר זוטרא דסבר אסור לישראל למיזבן בכור ,היינו אף דאינו מוזיל גביה

ב(תוס'ד"האיזהו,זהוהפךמןהאחריםשהריהכאהאחד הואהנתפס.עיין

דאסרוהוחכמיםדלמאאתאלהוזיל],והיינו,דאיבשויולאאסר,מאימקשי

באות הקודמת .ביארו הברכת הזבח והחק נתן ,דהכא מודו תוס' לרש"י

מר זוטרא עלייהו ,דלמא זבני האי בכור בשויו ,וכן משמע מלשון "מאי

דהראשון הוא חולין ודלא כרישא דהראשון הוא הקודש .אמנם הצאן

אמרת מוזיל"[ ,ולפי זה ,אף למסקנא דלא אסרינן ,היינו דוקא בשויו ,אבל

קדשים לא מצי לפרושי הכי ,דהא ביאר )באות הקודמת( ,דכולה מתניתין

בזול אסור .אמנם כתב ,דאיכא למימר דאף במוזיל שרי ,דכיון דאמרינן

הראשון הוא חולין להכי ביאר ,דהא דקאמרי תוס' דהכא ,היינו להיפך

"בוצינאטבמקרא",האדמוזילאינואלאמשוםדניחאליהבזוזיומוזילולא

משארחליפיןדבהואמרינןלקמןתצאזותכנסזו,כלומרדנפקאקדושהמן

משום שיהא רגיל ליתנו ,ומיהו אם יודע בליבו שכונתו להרגילו אפשר

הקודשונכנסתבחולין,ולהכימקדימיםהקודשדאחרשיוצאתהימנונכנסת

דאסור.

בחולין ,אבל גבי תמורה דהחולין נכנס ותופס קדושת בהמת הקודש,

כא(רש"י ד"ה היינו טעמא דישראל אסור ,לקנות בכור תם מן הכהן וכו'

מקדמינןבהמהדחולין.

משוםדסתםבכורתםנמכרבזולוכו').משמעדוקאתםאסורלקנות,אבל

ג(גמ' ,בהמה בבהמה מכאן שממירין מן הצאן על הבקר וכו' .הקשה

בעל מום שרי לישראל לקנות( .והקשה הרש"ש ,דרש"י בד"ה ולא ,כתב,

בחידושיהגרי"ז,אמאיבעינןליהקרא,סבראהיא,דמאינפקאמינהאיזה

דאף בשר בכור אסור ,אף דלא שייך ביה האי מוזיל דהא לא בעי לשהויי.

מיןהוא.ותירץ,דבקדושתפהכתבהרמב"ם )פ"דמפסוליהמוקדשיןהי"ח(

ועוד,אםכןמאיקאמרמרזוטראלאסביראלכוהאדרבהונא,דלמאקנו

המשנהבחטאותאינוקדוש,כגוןיחיד)שדינולהביאשעירהנקיבה(והפריש

בכור בעל מום] .ועיין ברא"ש בכורות )פ"ה סימןא( דגריס כן דאמרו שקנו

זכר,אונשיא)שדינולהביאזכר(דהפרישנקבהאינוקדוש,קמשמעלןהאי

בכורבמומו[.ועודהקשה,דמשמעמרש"ידבכורבעלמוםאיןנמכרבזול,

קראדבתמורהמהני,וקדשי].וכןחזינןלקמן)יח.[(:

והאבבכורות)לא(.אמרינןדבמומונמינמכרבזולמשוםדאיןנמכרבאיטליז

ד(גמ',אמראביינימאקראוכו'אורעבובטובאחרינאלמהלישמע מינה

ואין נשקל בליטרא .ובהגהות הגר"א )אות יא יב( הוכיח כרש"י ,מדאמרינן

טוב מעיקרו וכו' .הקשה הצאן קדשים ,לביאור החק נתן והברכת הזבח

לעילדאומרהישראלבכורזהנתןליכהןבמומו,משמעדכהאיגוונאשרי

בדעת תוס'] ,הובא באות ב[ ,דהראשון הוא הקודש ,אם כן הכא המיותר

למכור ,ומחק ברש"י ד"ה ולא ,תיבת בשר ,ובהערות שילהי מסכתין ,מוקי

הוא ה"טוב" דחולין ,ומה שייך למדרש ביה "טוב" מעיקרו עושה תמורה

להאדקאמרלהומרזוטרא,לאסביראוכו'דספרולושלקחוהובתמותו.

דהואדיןדבהמתקודש.ותירץהחקנתן,דתוס'גרסיבקושייתאביידנימא

כב(תוס' ד"ה דילמא ,בתוה"ד ,דלמא יחשדוהו עליו ולומר מה לו לטרוח

קרא"רעבטובאוברע",ומדכתיב"טוב ברע"ילפינןדדווקאבבהמתקודש

וכו' .הקשה החק נתן ,אמאי הוצרך להאי סברא ,הא מאי דתירץ דהיכא

דהויאטובמעיקרהחיילאתמורה.

דאיןלולהישמטיראלהטילבומום,אתישפירנמיהכא,דכיוןדאינואומר

ה(גמ',לאיחליפנובשלאחריםוכו'ולכתובלאיחליפנוולאבעילאימיר

שנתןלוכהןאיןלובמהלהישמט,והאישינויאעדיפא,דלמאידמשניתוס',

אותווכו'.עייןמהשכתבותוס'לעיל )ב(:ד"הוסופג בתירוץקמא,ובתירוץ

אכתיקשהאמאילאקאמרדחיישינןדשדיביההישראלמום,ויאמרשנתן

בתרא.והקשההביתהלוי)חלקג'סימןכזאותב(,האבסוגייןקאמרלהדיא

לו הכהן הבכור בתמותו ונפל בו מום אצלו ,דליכא חשד שהרי שלו הוא,

כתירוץ בתרא דחד בדידיה וחד בדחבריה .ותירץ ,דהכא איירי בשינוי

דנתןלוהכהן,אבללתירוצםלעילמיושב,דכשאיןלובמהלהישמטוודאי

הלשון ,דמשום הכי שאני לישניה וקאמר "תמורה" ו"חליפין" ,לאשמועינן

נפלאצלו,ומפחדולאחיישינן.

דתרוייהו אסירי ,דתמורה משמע שלו וחליפין משמע בדחבריה ,והא

כג(תוס' ד"ה לשון רש"י ,בתוה"ד ,וצריך ליזהר שאם אמר ישראל לכהן

דאמרינן "לכתוב לא יחליפנו ולא בעי לא ימיר אותו" ,אין הכוונה דלא

הילך בכור זה אם אמר לו הכהן שלך יהא אז אסור לקבלו וכו' .בבכורות

לימרוכלל,דהאלתירוץקמאצריכילתרילאוי.

)נא (:איתא ,דרבי טרפון ורבי חנינא הוו שקלי פדיון הבן ומהדרי ,והקשו

ו(גמ' ,ממיר דתרווייהו מקדיש להו .הקשו השיטה מקובצת )השמטה אות

התוס' )שם( ד"ה הלכך ,דכיון דמחזירים כולם יתנו להם ונמצאומשחיתים

יד(והשפתאמת,היאךאיןמוציאהראשוןמקדושתו,האאמר"זותחתזו",

ברית הלוי .ותירצו ,דהוו מהדרי באופן שלא ידע הנותן ,ושמא לא היו

דהיינו שתכנס בהמת חולין תחת בהמת הקדש ,דאי לא בעי אלא שתכנס
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אף שניה ותקדש ,אין כאן תמורה ולא לקי .והשפת אמה תירץ,שלא רצה

הכאבמימרשנייםאףדלאאהנילוקה.

להוציאהראשוןמקדושתואלאלהקדישהשני,והאדמיקרי"תמורה"משום

יג(מתני',מההואמיוחדוכו' .עייןרש"יד"המההוא,אמנםהבעלהמאור

דבעילהחליףדיןהקרבהדראשוןלהקריבהשניתמורתו,והשיטהמקובצת

חולין )סט (:ביאר ,דהא דבעי הוא "מיוחד" יליף רבי שמעון מהיקשא

תירץ ,דהמימר מכוון שיהיו שניהם קודש,אלא שאמר בלשון זותמורת זו.

דתמורהלמעשרבהמה,ובמעשרבהמהאמררבהבבכורות)ס,(:יצאושנים

וביארהקהילותיעקב)סוףסימןא(,דבסתמאתלינןדאיןאדםמכווןלעשות

בעשיריוקראםעשירי,עשיריואחדעשרמעורביןזהבזה,ועודתניאהתם

דבר שיודע שלא מועיל ,וכיון שיודע שההקדש אינו יוצא לחולין ,שנאמר

גבימעשר,מההואיחידיאףטעותומיוחדת.

"והיההואותמורתויהיהקודש",מסתמאאדעתאדהכיהמיר,והאדאמר

יד(גמ' ,קדושה ראשונה דהקדש להיכן הלכה .כתב בשיעורי הגרמ"ד

לשון "תמורה" משום שיודע דבכהאי גוונא מתקדשת התמורה ,אבל גבי

סאלאוויציק ,דמשמע דהא דאין ממירין וחוזרין וממירין היינו משום

"חליפין"אמרינןדמכווןשתצאזו,משוםשבפירושאמרכן,ואיןלפרשדעתו

דנחלשה קדושה ראשונה ,ואם כן בקרבן ציבור ושותפין ,דכתב הרמב"ם

שיקדשושניהם.

)פ"א מתמורה ה"א( דמוזהרין שלא להמיר ,אבל לא חיילא תמורתם,

ז(גמ',מימתפיסבדברשאינושלו.הקשההרש"ש,האתנןבנזיר)כ,(:אמר

לכאורהמודוכוליעלמאדממירוחוזרוממירדהאלאחסרההקדושהמידי.

הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני כולם נזירים ,ומוכח שם דהיינו מדין

טו(גמ' ,תלמוד לומר והיה הוא ותמורתו אפילו במאה .ביאר השפת אמת,

"התפסה" ,אלמא מהניא התפסה בדבר שאינו שלו .ותירץ הקובץ שיעורים

דמיתורא ד"והיה"קדריש ,דהויליה למימרהוא ותמורתו קודש,ואית ביה

)חלק ב' סימן מד ד"ה ובעיקר( ,דלא דמיא התפסה דתמורה להתפסה

נמי משמעות ,ד"והיה" משמע לרבות הויה אחרת ,שיכול להחליף כמה

דקונמות,דבקונמותהאומרככרזועליכקרבןמהניאףדליכאהשתאקרבן

פעמים.

בעולם ,אבל תמורה לא חיילא אלא אי אית קרבן לפנינו ,משום דקדושת
התמורהנמשכתמכחהקרבןומשוםהכיבעינןגבהרשותבעלים.

דףטע"ב

ח(גמ' ,לעולם בבהמה דהקדש דעלמא וחולין דידיה כגון דאמר מריה

טז(רש"יד"הוניתקלעולה ,לשםנדבתצבור.הקשוהרש"שוהמראהכהן,

דבהמהדהקדשכלהרוצהוכו'.כתבהעולתשלמה)לעילב,(:דבכהאיגוונא

דלקמן)יג:כ(.אמרינןדלמאןדאמרלנדבתציבוראזיללאשייךביהתמורה,

שייכת התמורה לממיר ולא לבעל בהמת קודש ,וכן כתב האחיעזר )ח"ב

דאיןתמורהבשלציבור,ומסקינן)שם(להדיאדרביאביןדקאמיבעיאליה

סימן מג אות ה( ,וכן מוכח מתוס' זבחים )עה (:ד"ה בכור ,דכתבו דמימר

היינו אליבא דרבי אליעזר דסבר דלנדבת יחיד קא אזיל .ומשום הכי גרס

בבכור דשייך לכהן ,לא בעי למיתב התמורה לכהן .אמנם בחידושי הגרי"ז

המראה כהן "לשם נדבת יחיד" דגרסא שלפנינו טעות סופר היא .אמנם

)לעילב(:כתבדהגר"ח נסתפקבכך,והכריעדלפימהשכתבהרמב"ם )פ"ג

בהערות הגרי"ש אלישיב תירץ ,דרש"י סבר כרמב"ם )פ"א מתמורה ה"א(

מתמורה ה"ב( ,דהמימר בבכור תנתן התמורה לכהנים ,מוכח ,דהתמורה

דאף דקרבן ציבור לא מהני ביה תמורה ,מכל מקום איכא אזהרה שלא

שייכתלבעליםדבהמתקודש,דאילאוהכיאמאישלהםהיא.ועייןבאות

להמיר ,ובהאי איסורא איירי רבי אבין ,ואתי שפיר דלא בעי לאוקמי כרבי

הבאהושלאחריה.

אליעזר ,משום דלקמן אוקמינן כרבי שמעון משום דלמסקנא דאיכא תרי

ט(גמ' ,שם .כתב רבינו גרשום )לקמן יז ,(.בגוונאדבהמתקודששלו וחולין

ספיקות ,ודאי לענין החלות מספקא ליה ,דומיא דספק בקדושה אחת ושני

דחבריה מהני באומר כל הרוצה להמיר .אמנם השיטה מקובצת )כתב יד,

גופיןדהיינולעניןאיחייל,אבלרש"ידהכאאתילפרשלהוהאמינאדספק

הובא בכנסת הראשונים( כתב ,דבהאי גוונא לא מהני ,דדווקא בקודש

אחדהוא,ואיכאלאוקמאאאיסור.

דחבריה דסגי בנתינת רשות מהני ,אבל חולין דחבריה דבעינן שליחות לא

יז(בא"ד ,שם .הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דרש"י בזבחים )ה(:

מהני,דהוישליחלדברעבירה).ועייןבאותקודמתואותהבאה(.

ד"השניתקביאר,דניתקוהיינושאמרולוביתדיןשירעה,ובמנחות)ד(.ד"ה

י(גמ',שם.כתבותוס'לעיל)ב(:ד"הקתני,דכיוןדגוילאמציעבידתמורה,

שניתק ביאר,דהיינוכשמסרולרועה,מכלמקוםחזינןדניתוקלאהויאלא

לא מצי נמי לומר "כל הרוצה להמיר יבוא וימיר" ,וגרס שם הצאן קדשים,

עלידימעשה,והכאפירשדמאליוסתמיהלעולה.

דהגוי לא מצי למעבד שליח לכך ,וכן כתב השיטה מקובצת )שם אות טו(

יח(בא"ד ,שם .הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דבפסחים )עג (:איכא

בשם תוס' ,דלא יהניתמורה באמר גוי כל הרוצה להמיר ימיר,משום דכל

מאן דאמר דלא הוי עולה אלא בעקירה ,וכיון דעקירה הויא בשחיטה לא

מאי דאיהולאמציעבידשלוחיהנמילאעביד,אמנםהעולתשלמה הקשה

חיילעלהשםעולהעדשנשחט,ואםכן,מאימספקינןהכאאיממירבו,הא

)שם( ,דאי מדין שליחות הוא ,היכי בעו תוס' דיהני בגוי ,הא אין שליחות

איןממיריןאחרשחיטה.אמנם התוס'בכורות )לב(.ד"ההאלאחרשחיטה,

לגוי.ועוד,דאיהוישלוחואמאישייכתהתמורהבכהאיגוונאלממיר,הא

נסתפקו אי ממירים במפרכסת ,ולצד דממירין אתי שפיר ,דהכא מספקינן

אינואלאשליחהבעלים,אלאודאיכלהרוצהיבואוימירלאהוי"שליחות"

בנשחטהומפרכסת,אמנםלאידךגיסאתירץבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,

אלא"נתינתרשות",ואףבהאיגוונאאמרינן"כלמאידאיהולאמציעביד,

דשםעולה חיילמאליו,והאדבעיעקירהאינואלאלעקורממנושםאשם,

שלוחיהלאעביד",וכןכתבהקובץשיעורים)חלקב'סימןמד(.

דדריש הוא דאשם בהויתו יהא עד שיעקר ,ושפיר מספקינן הכא אי מצי

יא(מתני',רבישמעוןאומראיןממיריןאלאאחדבאחדוכו'.נסתפקהשפת

מימרבקדושתעולהדקיימאאףקודםעקירה.

אמת ,אי לדידיה אפשר להמיר שניים בשנים או לא ,דשמא לא יליף אלא

יט(גמ' ,מקדיש ולא המתפיס .הקשה התורת חיים )בבא מציעא נה (:על

דבעי דהתמורה תהא דומיא דבהמת הקודש ,אבל אחד לאו דווקא .ועיין

רש"י )שם(ד"ההקדשו,דביארדיליףמ"המקדיש"דליכאדיןחומשאלאאי

אותהבאה.

פדה המקדיש ולא באחר שפדה ,הא ילפינן מיניה דהמקדיש ולא המתפיס

יב(מתני',שם .כתבהמלאכתחושב,דלשיטתהרמב"ם )פ"אמתמורהה"א(,

מוסיף חומש .ותירץ ,דתרי קראי איכא ,דכתיב בויקרא )פכ"ז פט"ו( "ואם

דשותפיןוציבורשהמירואףדלאמהניתמורתםמכלמקוםלוקין,הואהדין

המקדיש יגאל את ביתו" ,וכתיב )שם פי"ט( "ואם גאל יגאל את השדה

ו
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למימר גוונא דאקדיש יחיד לכפרת ציבור .וכן הקשה בשיעורי הגרמ"ד

כ(גמ' ,אמר רבי יהושע בן לוי הקדש ראשון מוסיף חומש וכו' מאי טעמא

סאלאוויציק ,והוסיף ,דבשליח הקונה לצורך הציבור ,מאי שנא מהקונה

וכו' מקדיש ולא המתפיס .הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,הא שני

בהמות מתרומת הלשכה ,דלא מיקרי מקדיש יחיד .אלא מוכרח דהכא

דיניםהם,דמלשונורבייהושעבןלוימשמעדמקדישעצמוכשפודהבהמה

במקדישבהמהדידיה לצורךכפרתהציבוראיירי,ואףדלשוןשליחותצריך

שחיללעליהאוהמירבהאיןמוסיףחומשמשוםדהקדששניהוא,ומדרשא

ביאור ,דאם משלו אמאי בעינן שליחות .וכן ביאר הדבר אברהם )חלק א'

דמקדישולאמתפיסלאנתמעטמחומשמשוםדמקדישהוא,ולאמתפיס.

סימןידאותב(.ועייןבאותהבאה.

כא(גמ' ,נתכפר באשם אחר וניתק לעולה מהו שימיר בו .הרמב"ם )פ"ז

ה(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.והקשהבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,כיון

מערכיןה"ו(הביאהךספיקות,והקשההשפתאמת ,דהאלקמן )יג(:אמרינן

דבעינןמסירהלציבוראיןהואהמקדישאלאהציבור.ותירץ,דהקדישומסר

אספק תמורה דלא נסתפק רבי אבין באשם שנתכפרו בעליו ,אלא למאן

להו בבת אחת .עוד תירץ ,דלעולם איירי דלא מסרו לציבור ,ואפילו הכי

דאמרלנדבתיחידהוא,אבללמאןדסברדנדבתציבוראיןשייךבותמורה,

מיקרי קרבן ציבור דדין מסירה אינו מעכב ב"שם קרבן ציבור" ,אלא תנאי

ומסתמא כן הוא בספק דחומש ,דלא נסתפק אלא למאן דאמר נדבת יחיד,

הוא "בכפרתם" דלא יצאו ידי חובה בלא מסירה .עוד תירץ ,דאיכא לאוקי

דלמאןדאמרבנדבתציבורהואודאילאחשיבבעליםופשיטאדאיןמוסיף

סוגיין בפר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודה זרה ,דאמר רבי יהודה

חומש,אםכןלמאידקיימאלןלנדבתציבוראזיללאשייךהאיספק.וכתב,

במנחות )ב(.מגביןלהםבתחילהואינםנקניםמתרומתהלשכה,ולהכילא

דשמא סבר הרמב"ם דיחיד שהתנדב עולת ציבור ומסרו יפה יפה ,מוסיף

בעי למסרם לציבור ,דהא דבעי מסירה ילפינן בספרי מדכתיב "תשמרו

חומש ,ואם כן איכא לספוקי בהכי אף להלכתא דעולת ציבור הוי ,אלא

להקריב לי" היינו מתרומת הלשכה ולא משל יחיד ,והכא דלא בעינן

דמסוגיאדלקמן)יג(:לאמשמעהכי.

מתרומתהלשכהלאבעינןמסירה.

כב(גמ' ,אי שתי קדושות וגוף אחד קא מיבעיא ליה .הקשה בשיעורי

ו(גמ',שם.הקשההחקנתן,דתוס'לעיל)ז(:ד"השאיןכתבו,דהאדמתכפר

הגרמ"ד סאלאוויציק ,בשלמא לישנא דהקדש ראשון ולא הקדש שני ,הכא

עושהתמורההיינואף מתכפראבלמקדישודאימימר,ואיכדבריהם,היכי

נמילאהויקודשראשוןונתמעטמחומש,אבללישנאדמקדישולאמתפיס,

אמרינן הכא דעל הצד דמתכפר עושה תמורה ,אתי שפיר דבקרבן ציבור

אמאינעשהעולהנתמעטהאודאילאהוימתפיס,דמאליוהויעולה.

ושותפיןליכאתמורה,דשליחהמקדישלאמצימימר,האאמרדאףלהאי
גיסאמקדישמימר,ואםכןימירהשליח.ותירץ,דתוס'לעיללאאמרואלא

דףיע"א

בעלים ,כגון כהנים דהתם דזכו מחיים ,דאף שאינם מתכפרים,
לענין 

א(גמ' ,תיקו .כתב הרמב"ם )פ"ז מערכים וחרמים ה"ו( ,דבשני גופים ושני

ממירים ,אבל היכא דמקדיש קרבן להתכפר בו ציבור ,דמהשתא הרי הוא

קדושות הוי ספק אי מוסיף חומש .וכתב הלחם משנה ,דמשמע ,דגוף אחד

שלהם,ואינובעליםאלאמקדיש,ודאינתמעטדלאמצימימר.

ושניקדושות,אושניגופיםוקדושהאחת,פשיטאדאיןמוסיףחומש,והיינו

ז(גמ',מאיהויעלה .הקשההשיטהמקובצת )אותי(,האכברפשיטנאליה

לשיטתודכל"איתימצילומר"הויפשיטות,וכיוןדבלישנאקמאאמרינןדאי

מדליכאתמורהבקרבןציבור,ומאיבעינןמאיהויעלה.ותירץ,דלמאדווקא

תימצי לומר בהני אין מוסיף חומש ,הכי הלכתא .אלא דהקשה ,דלישנא

שליח דציבור אינו מימר ,דכל מה דאינהו לא מצי עבדי שלוחם נמי לא

בתרא מספקא לה בהני תרי גווני בגוף אחד ושתי קדושות ,וקדושה אחת

עביד,אבלמקדישדעלמאמימר.והחקנתןתירץ,דדלמאשלוחםמצימימר,

ושני גופים ,והיכי פסק לקולא כלישנא קמא דפטור מחומש .ותירץ ,דכיון

דלא תנן אלא דציבור ושותפין אינם ממירים ,אבל שלוחם דלמא ממיר,

דכתב )שם ה"ג( דאין החומש מעכב מן התורה ,אלא מיד שנתן הקרן יצא

וצריךעיון.

לחולין,קדושהודאיליתביה,ואינואלאספקממון איחייבלהקדשחומש

ח(גמ' ,ומתכפר עושה תמורה .ביאר המפרש בנדרים )לו (:ד"ה ומתכפר,

אילאו,ופסקלקולאכלישנאקמא,המוציאמחבירועליוהראיה.והחקנתן

דמאחר שהקדישו לצרכו קנאו המתכפר והשתא הוי דידיה ולא של

תירץ ,דלישנא קמא דתלמוד בבלי היא ,ולישנא בתרא דירושלמי ,כמו

המקדיש,וכןכתבותוס'סוטה )כג(.ד"ההקומץ דאיןלמקדישחלקבו.וכן

שכתב רש"י לעיל )ט (:ד"ה שני גופין ,להכי פסק הרמב"ם כלישנא קמא

כתב הרמב"ם )פ"א מתמורה ה"ב( המתכפר הוא שעושה תמורה ולא

דתלמודדידןעיקר.

המקדיש,לפישאינושלו.

ב(גמ' ,אי לאו דרבי רחמנא מלבד אשר תשיג ידו הוה אמינא כו' .כתב

ט(גמ' ,תורם משלו על של אחרים טובת הנאה שלו מאי טעמא אמר קרא

הרש"ש ,דלכאורה אינו רשאי ללוות דמים לקנות קרבן ,כדדרשינן בערכין

וכו' .הקשההשפתאמת ,אמאיבעינןקרא,סבראהיא,ומהיכיתיתידנתנה

)ל(:גבישדהאחוזהדאיןרשאיללוותולגאול,מדכתיבבויקרא)פכ"הפכ"ו(

לבעלהכרי.וכתבדשמאישלומר,דסלקאאדעתיןדבהאיגוונאליכאכלל

"והשיגה ידו" .אמנם אין הדבר כן ומהני דהוה דידיה ,וקל וחומר מדמהני

טובתהנאהכדאשכחןבפאה.אמנםברש"יד"הטובת כתב,דסלקאדעתין

בהפרישולואחרים.

דשל בעל הכרי הוא .וכן איתא בנדרים )לו (:דאמר רבי זירא דטובת הנאה

ג(גמ' ,כגון דשוו שליח לאקדושי .כתב הר"ן )פסחים ג :מדפי הרי"ף( כיון

שלבעלהכרי,ויליףליהמקראבדברים )פי"דפכ"ב("תבואתזרעךונתת",

דביטול חמץ מדין הפקר ,לא מהני ביטול על ידי שליח ,שהרי אם אמר

משמעדבעלהזרעהנתרםהואהנותן.ועודאמרינןהתםדסבראהיא,דאי

לחבירוהפקרנכסיאיןבכךכלום.והקשה בחידושי הגרע"א )גיטין לב(.הא

לאוכרידידיהלאהויתרומה.

בסוגייןאמרינןלהדיאדשליחמצימקדישואמאיבהפקרלאיהני.ועייןאות

י(גמ',שם.בנדרים)לו(:איבעיאלןבתורםמשלועלשלחבירואיבעידעת

הבאה.

בעלהכרי,ולאאיפשטא.וכתבהרמב"ם )פ"דמתרומהה"ב(,דתורםמשלו

ד(גמ' ,שם .הקשה השפת אמת ,אמאי אמרינן דהמקדיש הוא השליח הא

על של חבירו הרי זו תרומה ,ומדסתם ולא הצריך דעת בעל הכרי ,מוכח

כיון דבשליחות הציבור קא עביד ,הציבור הם המקדישים ,וטפי הוי ליה

דפסקדלאבעינןדעתיה.וכתבהכסףמשנה,דיליףליהמהכא,דכיוןדטובת

ז
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הנאהדתורםולאודבעלהכרי,מוכחדלאבעינןדעתיה,וביאר הביתיוסף

טז(גמ' ,בר פדא אמר אין קדושה חלה על עוברים) .לקמן עמוד ב'( איתא,

)יורהדעהסימןשלאסק"ל(,דודאילאבעינןדעתיהדאיבעידעתיהודאי

דרבי יוחנן סבר עובר לאו ירך אמו הוא ,משמע דטעמיה דבר פדא דעובר

טובתהנאהלאודידיהדהאשלוחיההוא.אמנםהמשנהלמלך פליג,וכתב,

ירך אמו הוא ,ומשום הכי לא חשיב כבהמה בפני עצמה( והקשה המקדש

דמהא דטובת הנאה דיליהלא מוכחא מידי ,ופשיטותהרמב"ם מדאמר רב

דוד )קונטרס קדשים סימן ב' סק"ב( ,כיון דסבירא ליה עובר ירך אמו הוא,

הונאבבכורות)יא,(.הפודהפטרחמורשלחברופדיונופדוי.

אמאילאקדיש,אדרבהנימאדתיחולקדושהעליהותפשוטבכולה.ותירץ,

יא(גמ' ,אמר קרא את כל מעשר תבואתך ונתת .עיין רש"י ד"ה דכתיב.

דלא אמרינן "פשטה" אלא באבר המעכב את הקרבן ,כגון רגל ,דאי חסרה

הקשההמהר"יקורקוס )פ"דמתרומהה"ב(,האבנדרים )לו(:אמרינןדקרא

פסללהקרב,אבלעוברדאינומעכבהקרבתאמו,דאףבהמהריקניתכשרה

ד"תבואתזרעךונתת",משמעדשלבעלהכריהוא.ותירץ,דצריךלומרדהך

ליקרב ,לא אמרינן ביה פשטה .ובנתיבות המשפט )ביאורים סימן רט סק"ב(

"ונתת" לא קאי א"תבואת זרעך" ,אלא א"עשר תעשר" דכתיב ברישיה

תירץ,דדווקאברגלאמרינןפשטה,משוםדלאשייכאהקרבהברגללחודה

דקרא.

אלאאגבכלהבהמה,אבלעוברדשייכאביההקרבהלעצמוכשיוולד,לא

יב(מתני' ,ולא אברים ועוברים בשלמים .ילפינן ליה בחולין )סט (.מדכתיב

אמרינן ביה פשטה] .אמנם לפי מה שכתבו הפרישה )יורה דעה סימן רסז

בויקרא )פכ"זפ"י(",ואםהמרימירבהמה בבהמהוהיההואותמורתויהיה

סקק"ט( והש"ך )שם סקע"ה( דלא אמרינן אלא "עובר ירך אמו" ,אבל האם

קודש"משמעדווקאבהמה,ועוברואברלאמיקרובהמה,ורבשימיבראשי

אינה ירך עוברה ,דהאם היא העיקר והעובר הטפל ,להכי העובר מתייחס

אמר דמהא ליכא למשמע מינה ,משום דעובר בכלל בהמה ,אלא מדמקיש

אחראמוודיניהאםחייליאעובר,אבלאיןהאםמתייחסתלולדולאחיילי

מעשר לתמורה ,ובמעשר כתיב )שם פל"ב( "כל אשר יעבור תחת השבט".

עלהדיניהולד,איכאלמימרדמשוםהכילאאמרינןבהפשטה[.

וכתבהביתהלוי)חלקב'סימןכזד"הוהנראה(,דמאןדיליףמדכתיבבהמה

יז(תוס' ד"ה ואזדא )בנמשך לעמודהבא( בתוה"ד ,ואם תאמר היכיאפשר

איןהמיעוטאלאכלפיהחלות,ולהכילשיטתהרמב"ם )פ"אמתמורהה"א(

דקדושה חלה על העוברין והא אמר דאסור להקדיש מחוסר זמן .הקשה

דאף היכא דלא חייל לקי המימר ,בעוברין ואברין נמי לקי ,אבל לרב שימי

בחידושי הגרי"ז ,מה ענין מחוסר זמן דאין ראוי להקרבה לעובר דראוי

דיליףמהיקשדתמורהלמעשר,הוימיעוטמפרשתתמורהולהכילאילקה.

להקרבה ,כדאמרינן לקמן )יא (.דאי הקדיש גם אמו כשמקריב האם חשיב

יג(מתני',אמררבייוסיוהלאבמוקדשיןוכו'.עייןרש"ילקמן)עמודב(ד"ה

גםהואקרבןואיתביהכלדיניהקרבן.

אי רבי יהודה .בחולין )סט (:מפרשי לה בתרי גווני ,מעיקרא אמרי ,דתנא

יח(בסוה"ד ,ויש לומר דקודם שנולד מצי מקדיש ליה ומייתי ליה בבכורות

קמא רבי שמעון היא דמודה בהקדש דאמרינן "פשטה" אף באבר שאין

מקרא .כתב הגרע"א בגליון הש"ס ,דכוונתו לבכור דדרשינן לקמן )כה(.

הנשמה תלויה בו ,ולא נחלקו אלא בתמורה ,ומשום הכי קאמר רבי יוסי

מדכתיב בויקרא )פכ"ז פכ"ו( "אך בכור אשר יבוכר לה' לא יקדיש איש

הלאבמוקדשיןמודיתלי.ואיכאדמפרשי,דתנאקמארבימאירורבייהודה

אותו",ודייקינןמשיבוכרלה')היינושנולדוקדשביציאהמהרחם(,איאתה

היא,דאףבהקדשסברידלאאמרינן"פשטה"באברשאיןהנשמהתלויהבו,

מקדיש ,אבל אתה מקדישו בבטן .ונסתפק השפת אמת ,אי כוונת התוס'

ורבי יוסי דקאמר והלא במוקדשין "פשטה" ,טעמא דנפשיה קאמר ,דתנא

דילפינן מהכא לכל קרבנות דשרי להקדישם בבטן ולית ביה משום מחוסר

קמאפליגאףבהקדש.ולביאור הראשוןהקשההקובץשמועות,כיוןדמודה

זמן,אודלמאהותרבבכורלחודיה.

בהקדש דעלמא דאמרינן "פשטה" ,אמאי בתמורה סבר דלא מהני .וביאר,

יט(בסוה"ד ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,היאך מוכח מהכא דלית ביה

דסברד"פשטה"היינו,דמכחדחיילאקדושהבחדאברפשטהבכולהבהמה,

מחוסר זמן ,דלמא קרא דשרי להקדישו בקדושת דמיםאיירי .ותירץ ,דמיגו

ומשוםהכיהקדשדעלמאדמציחיילאאברחיילביהומכוחופושטבכולה,

דנחתא ביה קדושת דמים נחתא ליה נמי קדושת גוף ,ומדשרי ליה קרא,

אבלתמורהדלאחיילאאאבר,ליכאבאברקדושהדנימאדמכוחותפשוט

מוכח דלית ביה משום מחוסר זמן .אבל הקשה ,דאיכא לאוקמי במקדיש

בכולהבהמה.אבלהקשה,דלפיזההיכיבעינןלמימר בקידושין )ז(.דנימא

לבדקהביתדלאאמרינןביהמיגודנחתא.ותירץ,דלאמסתברדקראאיירי

פשטה במקדש חצי אשה ,הא כיון דילפינן מ"אשה" ולא חצי אשה דלא

ביה ,דהא אסור להקדיש תמימים לבדק הבית .אבל הקשה ,דנוקי קרא

תפסי קידושין בחצי אשה ,מה שייך פשטה .ועיין בחידושי הגרע"א לקמן

במקדישלדמינסכיםדלאשייךביהמיגודנחתא,וליתביהאיסורתמימים.

)יא.(:ועייןלקמןאותטו.

כ(בסוה"ד ,שם) .ומשמע דאף ולד בהמת חולין שרי להקדישו ולית ביה

יד(רש"יד"הולאעובריןבאיברין ,שאםאמרוכו'תמורתרגלבהמתקודש

משוםמחוסרזמן(הקשההשפתאמת ,מהיכיתיתידאףבולדדחוליןשרי,

וכו'.הקשה השפתאמת ,אמאינקטרגל,האאףבתמורתראשדהואאבר

נימאדלאשריהקראאלאבבכוראובולדקדשים,כיוןדבלאוהקדישויהיו

שהנשמה תלויה בו לא הוי תמורה ,דדווקא בממיר שלם דקודש על אבר

קדושיםמידכשיולדודהואקודםזמנם,אבלבולדחוליןדמעצמואינוקדוש

שהנשמה תלויה בו דחולין מהני ,משום דפשטה בכולה בהמת חולין ,אבל

קודםזמנו,דלמאאסור.

הכא דבבהמת קודש איירי ,ממיר מאבר שהנשמה תלויה בו לא יהני דלא
דףיע"ב

שייךביהפשטה,ורקבממירבחציהכתבותוס'לקמן)כו(.ד"המהו,דמהני.
טו(רש"י ד"ה ממירים אברים בשלמים ,בתוה"ד ,חלה תמורה על האבר

כא(גמ' ,התם הוא דאקדיש לה ולכל דאית בה אבל הכא דאקדשיה ליה

ופשטא לה בכל הבהמה וכו' .בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק העיר בשם

וכו'.בחידושירביאריהלייבמאליןביארהחילוק,דמקדישעוברבפניעצמו

הגרי"ז ,דאי נימא ד"פשטה" היינו דחיילא קדושה אאבר ואחר כך פשטה

אינו קדוש ,משום דבפני עצמולא שייך ביה שם קרבן,אבל מקדיש בהמה

מכוחו בכל הבהמה ,מאי מהני הכא פשטה ,הא תמורה לא חיילא כלל

מעוברתעםולדה,דהעוברהוי בתורתקרבןכדאמרינןלקמן )יא(.דהעובר

אאברים.אלאודאידגדר"פשטה",דמידעםהקדשהחיילאקדושהבכולה,

קרבאגבאמו,מסתבראדתחולעליהקדושה.

ולהכימהני"פשטה"למיחלבהתמורה.

כב(גמ',שם.הקשהבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,הארבייוחנןסברעובר

ח
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לאו ירך אמו ,ושיירו משויר ,אם כן אף במקדישו עם אמו הוי הקדש לאם

משוםדאינהדרךהיזק,ואינהאסורהאלאמשוםמזיקהקדש.

בפני עצמהולוולדבפניעצמו,ומאישנאמהקדישולחודיה.ותירץ,דלקמן

ל(גמ' ,אמו אלימא קדושת דמים דאסירא ליה בעבודה .הקשה בהערות

)יא(.אמרינן,דאףרבייוחנןמודהבמקריבהאםמעוברתדמקריבהולדאגב

הגרי"ש אלישיב ,הא ודאי אסור לעבוד עמה בדידיה משום איסור מעילה.

אמו,ושמאמהנינמילהקדישםדדלמאכחדקרבןחשיבי.

ותירץ ,דהכא דייק מדקתני גיזה ועבודה ,דלא משום איסור מעילה אתינן

כג(גמ' ,אם שיירו משויר .כתב הקצות החושן )סימן ר"ט סק"א( ,דמהכא

עליה ,אלא מאיסור דתזבח ולא גיזה) .ונפקא מינה היכא דליכא איסור

מוכחדעוברחשיבדברשבאלעולם,דאיכדברשלאבאלעולםהוי,כיהיכי

מעילה ,כדכתב השיטה מקובצת )בכורות יד .אות ג'( ,דהיכא דקנה מיד

דלא מצי מקנה ליה ,הכי נמי לא מצי משייר ליה .וכעין זה כתב המהרי"ט

הקדשהגיזהוהעבודה,אופחותמשוהפרוטה,דליתבהמעילה.

אלגזי )בכורותאותא'(.אמנםהקהילותיעקב )בכורותסימןא(דחהראיית

לא(גמ' ,אלמא קדושת דמים אסורין ליה בעבודה .בירושלמי שקלים )פ"ד

הקצותהחושן,דדווקאבמקחהואמשוםדבעינןדעתגמורה,ואילאסמכה

ה"ד( ובספרי )ראה קכד( איתא ,דקדשי בדק הבית נתמעטו מאיסור גיזה

דעתיה לא חייל ,אבל לשייר סגי בדעת כל שהוא ודלמא עובר כלא בא

ועבודה .וכתב היפה עיניים ,דהוא הדין קדושת דמים דמדאורייתא אינה

לעולםחשיבדלאסמכהדעתיה,ומכלמקוםמהנישיורו.

אסורהבגיזהועבודה,והכאגזירהדרבנןהיאדגזרודמיולמזבחאטוהיכא

כד(רש"יד"הלעוברה,בתוה"ד ,כגוןאםאמרזותהאחטאתועוברהעולה

דגופולמזבח.

וכו',היאחטאתוולדהחוליןוכו'.החקנתןציין לרש"ילקמן )כה(.ד"האם

לב(רש"י ד"ה אין ממירין ,מתניתין היא וקתני לא שלימין בה .וכן ביארו

שיירו דכתב ,דאפילו מאן דאמר שיירו משויר ,מהני שיורו דווקא בשייר

תוס' ד"ה אימורי .הקשה הרש"ש ,אמאי לא פירש דמקשה מרישא ,מ"לא

הולדקודםשהקדישהאם,אבלהקדישהאםבסתמאואחרכךשיירהוולד

אבריםבעוברים"דמשמעדהעובריםקדושים,ועייןהגהותהגר"א )אותב(.

אינומשויר,דמידכשקדשהאמוקדשהולדעמה,וכןכתבוהתוס')שם(ד"ה

עוד הקשה הרש"ש אמאי לא מקשה מדקתני אין ממירין עוברין בהן,

היאשלמים,וכתב,דצריךלומרדרש"ידנקטהכאדקודםהקדישהאםואחר

דמשמעדלהקדיששפירדמי.ותירץ,דאיכאלמידחיבקדושתדמיםכדלעיל,

כךשיירהולדלאדייק,וכוונתודשיירהולדואחרכךהקדישהאם.

)אבל השתא דדייק מלא שלימין בה ודאי בקדושת הגוף מיירי ,דמקדושת

כה(גמ',אומרמהשבמעיהשלזועולהוכו'כימתניאההיאבקדושתדמים.

דמיםלאשייךכלללהמיר(.

כתבהקצותהחושן )סימןרטסק"א(דלכאורהמהאדאמרינןבסוגייןדמהני
מקדישעובר,מוכחדעוברחשיבכבאלעולם,דאיחשיבכלאבאלעולם,כי

דףיאע"א

היכי דלא מצי מקני ליה לא מצי מקדיש ליה .ודחה ,לפי מה שכתב הבית

א(גמ' ,הכא במאי עסקינן בדבר העושה אותו טריפה .כתב הרמב"ם )פט"ו

יוסף )יורהדעהסימןרלדאותעא(,דקונמותדקדושתהגוףנינהוחייליאף

ממעשה הקרבנות הט"ו( דהלכה כרבי יהודה ,דמקדיש אבר לא פשטה

אדברשלאבאלעולם,והכאנמידלמאעוברלאבאלעולםהוי,והאדחייל

קדושהבכולהאבלאברשהנשמהתלויהבופשטהקדושהבכולה.והקשה

עליהקדושהמשוםדקדושתהגוףחיילאמכלמקום.שובכתב,דמדמוקמינן

החק נתן ,דהכא אוקמינן רישא דמתניתין כרבי יהודה באבר שהנשמה

ליהבקדושתדמיםמוכחדחשיבכבאלעולם,דקדושתדמיםודאילאחיילא

תלויה בו ,אם כן סיפא נמי דקתני אין ממירין באיברים היינו באברים

על דבר שלא בא לעולם ,ומדחיילא אעובר ,מוכח דהוי דבר שבא לעולם.

שהנשמהתלויהבהן,והיכיכתבהרמב"ם)פ"אמתמורההט"ז(איןממירים

ועייןאותהבאה.

איבריםבשלימים,כיצדהאומררגלהשלזואוידהשלזווכו',משמעדווקא

כו(גמ',שם .כתבהשולחןערוך )חושןמשפטסימןר"טס"ב(,המוכרעובר

בהני איברים אין ממירין אבל באבר שהנשמה תלויה בו ממירין ,הא הכא

פרתו לא עשה כלום דעובר דבר שלא בא לעולם הוא .והקשה הנתיבות

חזינןדלרבייהודהאףבאברשהנשמהתלויהבואיןממירין.

המשפט )שםסק"ב(,דהכא אמרינןדשייךלהקדישוקדושתדמים,ואיחשיב

ב(גמ' ,קתני חדא נאכלת לזכרי כהונה וכו' מאי לאו תנאי היא דמר סבר

דברשלאבאלעולםהיכימצימקדישליה.ותירץ,דהכאדווקאחשיבכבא

קדושה חלה על עוברין .הקשה העולת שלמה ,אם כן אמאי נאכלת לזכרי

לעולם ,משום דמקדיש העובר כמות שהוא וודאי כיון דישנו בעולם חיילא

כהונה,האמפריששניחטאותלאחריות,השניהרועהעדשתסתאבומביא

עליה קדושה ,אבל מוכר ולד לכשיולד ובעי הלוקח ולד שנולד החי בפני

בדמיהעולה.ותירץ,דשאניהכאדנפלהואוכמתחשיבולכךלאשייךביה

עצמו,כיוןדאכתילאנולדהויליהלאבאלעולםולאחייל.

רעיה,וכיוןדקדושקדושתגוףלחטאתנאכלבתורתחטאת,ומהשהואנפל

כז(רש"יד"ה ילדהזכר,ומקריבולחובתוויצאאםהיהמחויבעולה.כתב

וחשיב כמת לא חשיב מום ,כדכתבו תוס' לקמן )לג( ד"ה תמימים ,ועיין

בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דודאי הוא הדין באינו מחויב ואינו מביאה

באותהבאה.

לחובתו ,והא דאוקי רש"י במחויב ,היינו לבאר מה שכתב בד"ה כיצד

ג(גמ' ,שם .הקשה הקהילות יעקב )סימן ה' אות ב( ,לרבי יוחנן דסבר

דהערמה שריא ליה ליהנות מן הבכור ,ובמחויב נהנה דיוצא ידי חובת

דקדושה חלה על עוברים ואין קדושתו משום אמו ,אלא משום דהקדיש

עולתו.

הולדבפניעצמו,היכינאכלהאלאנתקבלדמוולאנזרקעלהמזבח,והוי

כח(בא"ד ,ותו לא אתיא בכורה ומפקעה לקדושת עולה) .משמע דהוי בעי

ככל קדשים דאסירי באכילה קודם שקרבו מתיריהם .ותירץ ,דאף למאן

למיחל ,אלא דאין בכוחה להפקיע קדושת עולה( הקשה בשיעורי הגרמ"ד

דאמר עובר לאו ירך אמו נתחדש בדין בן פקועה דלענין השחיטה חשיב

סאלאוויציק ,הא לא בעי לחול כלל ,כדאמרינן בחולין )קל (.בכור אין נוהג

כאבר מאבריה ,וזהו שאמרו בחולין )עד" (.ד' סימנים אכשר ביה רחמנא",

במוקדשין,וביאר רש"י )שם(ד"הבכור ,דבקרךוצאנךכתיבולאשלהקדש,

וכיוןשנקבעביהבשחיטהדחשיבאברמאבריה,הויחלקהימנהאףבדיני

ועוד,תקדישכתיבולאשכברקדוש.

קדשים,ולכלמילי.ומכלמקוםלאחשיבולדחטאתכדכתברש"ילעיל)י(.

כט(גמ',משוםכחושעוברשבה.כתבהחזוןאיש)פרהסימןבסק"ט(,דהאי

ד"הרצהבולדה,דכלהיכאדאיתליהקדושהבפניעצמה,ליתביהדיןולד.

הכחשהאינהבכללאיסורד"לאתעשוןכןלה'אלוקיכם")דבריםפי"בפ"ד(,

ד(תוס' ד"ה השוחט ,כגון שעירה וכו' .כתב הגבורת ארי )יומא סה:

ט
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מילואים( ,דחטאת שעברה שנתה אינה פסולה אלא בכבשה ,אבל שעירה

הרמב"םכוותיה,דהאפסק)פ"במשאראבותהטומאותה"א,פ"גמשחיטה

כשרה .וכתב ,דלכך כוונו התוס' דהכא ,דילדה הוי שעירה דכשרה אף

הי"ט( כרבי אלעזר .ועיין באות הבאה ושלאחריה .וכתב החק נתן ,דדעת

כשהיא בתשנתים .אמנם החזוןאיש )פרה סימן א סקי"ג( כתב,דודאי אף

הרמב"ם דטרפהאינהחיה,מדכתב)פי"אמשחיטהה"א(כלבהמהאועוף

שעירה פסולה אחר שנתה כדתנן להדיא בפרה )פ"א מ"ד( ,וכן כתב רש"י

שנולד בהן ספק טרפות וכו' ,אם היה זכר ושהה י"ב חודש הרי זה בחזקת

יומא )סה (:ד"ה אלא ,וכוונת התוס' ,למאי דאמרינן בבכורות )יט ,(:עז בת

שלמה,אלמאדלאשייךשתהיהטריפהותחיהאחרי"בחודש.ומאידכתב

שנתהורחלבתשנתיםודאילכהן,אלמאדרחלאינהיולדתקודםשנתים,

ראשה או לבה ,לאו דוקא ,דהוא הדין רגלה מארכובה ולמעלה ,אלא דבר

אבלעזשהיאשעירהיולדתתוךשנה.וכןביארהעולתשלמה.

הפשוטנקט,דהאכתבדברשהנשמהתלויהבו,והרש"שביאר,דודאימודה

ה(גמ' ,ותנא אמר רבי מאיר וכו' אלמא קדיש .הקשה השפת אמת ,היאך

רבששתלרביאלעזר,דאינחתכורגליהמןהארכובהולמעלההויאנבילה,

מוכח ,נימא רבי מאיר לשיטתיה דסבר בחולין )עד (.בן ט' חי אין ניתר

אלא דסבר דבהאי גוונא לא הודה רבי יהודה כיון דלא מתה מיד ,ואם כן

בשחיטתאמו,דחשיבבהמהבפניעצמה,ולדידיהמודהברפדאדעוברלאו

איכאנמילמימרדסברכמאןדאמרטריפהאינהחיה,אלאדסברדלאמודה

ירךאמואלאבפניעצמוהויוחיילאעליהקדושה,וכןקשהבכלהנידתנן

ביהרבייהודהכיוןדלאמתהמיד.

כרבי יוחנן ,דלמא רבי מאיר לשיטתיה,אלא הכא דבהדיאקתני רבי מאיר

יא(רש"י ד"ה בעוף מהו ,לרבי יוסי קא בעי לה וכו' .אמנם הרמב"ם )פט"ו

אומר,קשיאטפי.ותירץ,דמוכחמהכאדפשיטאלגמ'דאףלרבימאירסבר

ממעשה הקרבנות ה"ב( כתב" ,האומר ידה של זו עולה וכו' תמכר לצרכי

ברפדאדאיןקדושבפניעצמו,דלאאמררבימאירבהמהבפניעצמההיא,

עולותודמיהחוליןחוץמדמיאותואבר),והיינוכרבייהודה(,הקדישאבר

אלאלעניןכלבבהמהתאכלו,אבלמודהדאכתיירךאמוהוא,ומשוםהכי

אחד מן העוף הרי זה ספק אם נתקדש כולו או לא נתקדש" .וביאר הכסף

פליגברפדאאףלדידיה,וסוברדאיןמקדישובפניעצמו.

משנה,דלאפירשהבעיאכרש"י,דהאפסקכרבייהודהואפילוהכינסתפק,

ו(גמ' ,הלין הוא דלא קדשי גופייהו וכו' .הקשה הקרני ראם ,מהיכי תיתי

אלאסברדהבעיאלרבייהודהדמודהבאברשהנשמהתלויהבו,איבעוף

דהא במקדיש עוברים איירי ,נוקי בהקדיש האם ואחר כך נתעברה ,ורבי

אמרינן פשטה או לא .והרש"ש כתב ,דלרש"י לא ניחא בדברי הרמב"ם,

יהודההיאדסברולדעושהתמורה,כדאוקילעיל.

משום דדין נשמה תלויה בו לאו מהאי קרא דבהמה נפיק ,אלא יליף ליה

ז(גמ' ,לא נחלקו אלא בתם במעי בעל מום וכו' .הקשה השער המלך )פ"ב

מערכין ודמים כדאמרינן בערכין )ד :ה (.ומאי שנא עוף מבהמה .ועיין נמי

מגניבה הי"ב( ,כיון דסבר הרמב"ם עובר ירך אמו הוא ,היכי כתב )פט"ו

מהשביארהמהר"יקורקוס.

ממעשה הקרבנות ה"ח( ,דתם במעי בעלת מום וכיוצא בו קדוש ,הא הכא

יב(גמ' ,בעי רבא הקדיש אבר לדמיו מהו דתיחות ליה קדושת הגוף .כתב

קאמרינן דדווקא לרבי יוחנן כיון דלאו ירך אמו קדוש לגופו ,אבל בר פדא

הרמב"ם )פ"המערכיןהי"ב(,המקדישבהמהתמימהלדמיההריזונתקדש

דסבר ירך אמו קאמר כיון דאימיה לאו קדושה קדושת הגוף ,איהו נמי אין

גופה וכו' הקדיש אחד מאבריה לדמיו ואמר דמי רגלה של פרה זו הקדש

קדוש.ותירץ,דמסבראאינותלויבדיןירךאמו,דטעםפסולבעלמוםמשום

למזבח הרי ספק אם פשטה קדושה בכולה או לא פשטה .והקשה הכסף

דמאיס והקריבהו נא לפחתך ,וכיון דהעובר תם הוא ולית ביה מאיסותא,

משנה ,הא איהו פסק כרבי יהודה ורבי מאיר דלא פשטה קדושה בכולה,

כשר.וכעיןזהכתבותוס'לקמן )לא(.ד"הלמאן ,דאףדעוברירךאמו,ולד

והיכימצילספוקיהכאאיפשטה.ותירץ,דהאדסברירבימאירורבייהודה

טרפהכשרלמזבח,כיוןדטרפהפסולהמשוםחסרוןחיות,והולדבריאואית

דלא אמרינן פשטה היינו דווקא בגוונא שהקדיש קדושת הגוף ,דכיון דאין

ליהחיותבפניעצמו.

הנשמה תלויה באותו אבר ,אינו ראוי להיקרא עולה ולא חיילא עליה

ח(גמ',אבלכלאיםטומטוםואנדרוגינוסאיאתהמוצאאלאבולדיקדשים.

קדושהליקרב,אבלמקדישאברלדמים דשפירשייךלהקדישאיכאלספוקי

כתב הרמב"ם )פ"ב מתמורה ה"ח( ,ולדות הקדשים שיצאו דרך דופן או

דלמאפשטההאיקדושה,ומיגודאקדשיהלחדאבראקדשיהלכוליה.

שילדו טומטום ואנדרוגינוס וכלאים וטרפה ,הרי אלו יפדו ויביא בדמיהן

יג(רש"יד"ההקדישאבר ,מיאמרלרבייוסימדאקדישחדאברוכו'ומיגו

קרבןוכו'.וכתבהלחםמשנה,דמדלאכתבירעועדשיפולבהםמום,משמע

דנחתאלהקדושתדמיםוכו'.העירהרש"ש ,דרש"יהפךסדרהמיגו,דבגמ'

דיפדוכמושהם.וביארהאורשמח)שם(,דכיוןדאיןבמינןקדושהכלל,דאף

מספקא לן אי אמרינן מיגו דקדיש לדמים חיילא קדושת הגוף ולאחר מיכן

תמורהומעשרלאחיילאעלייהוהווכטמאה,ואיןלךמוםגדולמזה.אמנם

מיגודחדאברתפשוטבכולה,ורש"יביאר,דקודםאמרינןפשטה,ואחרכך

רש"י יבמות )פד (.ד"ה לא קדושין כתב ,ומה תקנתם ירעו עד שיסתאבו

מיגו דקדושת דמים תיחול אגוף .וכן כתב רש"י בערכין )ה (.בד"ה הא

ויפדם.

דאקדיש ,אמנם בד"ה הקדיש כתב כסדר דסוגיא דהכא .וכתב בשיעורי
הגרמ"דסאלאוויציקבשםהגרי"ז,דהאפשיטאדבקדושתדמיםלאאמרינן

דףיאע"ב

פשטהקדושהבכולה,והאנמיפשיטאדעלחדאברלאאמרינןמיגודחיילא

ט(גמ',יכולתצאלחוליןוכו'.פירשרש"יחולין )סט,(:דהיינועלידיפדיון.

קדושתדמיםחיילאקדושתהגוף,והאדמספקאליההיינואיאמרינןלתרי

וכתבהחקנתן)הכא(,דחוליןגמוריםודאילאהוודהאכתיבממנולה'.

המיגו יחדיו אי לאו ,והשתא אתי שפיר ,דליכא נפקותא איזה מיגו כתוב

י(גמ' ,ורב ששת לא סבר לה כרבי אלעזר .כתב הרמב"ם )פט"ו ממעשה

קודםדודאילתריהמיגובעינןבזמןאחד.

הקרבנות ה"ב( ,האומר ליבה או ראשה של זו עולה ,הואיל והקדיש דבר

יד(גמ' ,הקדיש חד אבר מהו בגיזה .כתב השפת אמת ,דלכאורה הספק

שהנשמהתלויהבו,הריכולהעולה.ודייקהלחםמשנה,מדלאקאמרהואיל

דלמאאפילוגיזתאותואברשריא,משוםדאיסורגיזהילפינןמבכור,ובכור

והקדיש דבר שנעשית בו טריפה או נבילה ,משמע דסבר דהני לא מהני

לאנאסראלאהיכאדכולוקדוש.אמנםהרמב"ם )פ"אממעילההי"ג(כתב,

להתפיס קדושה בכולה ,והיינו כרב ששת דסבר דלא פשטה בכולה אלא

דמספקאליהבגיזתכלהבהמה,וצריךעיוןאמאיביארכן.

בדבר שמתה בו מיד .והקשה ,הא רב ששת פליג ארבי אלעזר והיכי פסיק

י
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דתערובתראשונהעםהחוליןדתערובתשניה,ואיאיתבתרווייהויחדמאה

א(גמ',אמרליהמיקרינאביהכיירחקממךהמקוםוזבחת.פירשרש"יד"ה

כנגד התרומה שרו .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות ובהלכות )פי"ג

מי ,דמוכרח לשחוט בהמה זו בעזרה .ובשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק הביא

מתרומות ה"ג( ביאר ,דחולין דתערובת ראשונה בטלו ולא מהנו לבטל

קושית הגר"ח ,אמאי מוכרח לשחוט בפנים ,הא בחולין )עד (.אמרינן ד'

התרומה,ומאידאמרינןלפיחשבון,היינודלאבעינןבחוליןדתערובתשניה

סימניםאכשרבהרחמנא,כלומרדאיכאשחיטהלעובר,ואותוודאיאפשר

מאה כנגד כל התערובת אלא כנגד סאה דתרומה לחודה ,וכתב הרש"ש,

לשחוט בחוץ .ותירץ הגרמ"ד ,דאיכא למימר דספק הגמ' הוי כלפי שחיטת

דתוס'ד"האיןהמדומענמיסבריכוותיהדכתבו",ואםישבשניהשיעורכדי

האם ,דאף דהיא קדושה דלמא כיון דמתיר גם את הולד מקריא שחיטת

לבטל וכו'" ,ומשמע דחולין דראשונה לא דיינינן להו ,אלא בעינן מחולין

חולין ואסירא בעזרה ,ושפיר משני ליה דלא שייך לשוחטה חוץ לעזרה.

דשניהמאהלבטלהתרומה.ועייןבאותהבאה.

אמנםלרמב"ם )פ"במשחיטהה"ד(שכתב",אםנשחטהבעזרהולדהמותר

ט(מתני',שם.עייןבאותהקודמת,ובשיעוריהגרמ"דסאלאוויציקביארדעת

באכילהדאותו איןשייךלשחוטבריחוקמקום",משמעדקאיאעובר,עדיין

הרמב"ם ותוס' ,דמשום הכי לא מהני חולין דתערובת ראשונה לבטל

קושיאבמקומהעומדת.

התרומה ,דשאני תערובת דתרומה משאר איסורים שנתערבו ,דבכולהו

ב(גמ',היאחוליןוולדהשלמיםושחטהבחוץמהו).איתבהומשוםשחוטי

איסורים ,אסרינן כל התערובת משום דחיישינן דלמא אתי למיכל האיסור,

חוץאולא(.כתבבחידושיהגרי"ז,דמוכחמהכאדליכאמחוסרזמןבעובר

אבל ההיתר בהתרו קאי ,מה שאין כן תרומה שנתערבה ,חייל אכל

כשיטתתוס'לעיל)י(.ד"הואזדא)בנמשךלעמודב(.

התערובתשםדימוע,והויהכלחפצאדאיסורא.והוכיחכןממתניתין,דתנן,

ג(גמ' ,אמר ליה מי קרינא ביה והביאום לה'] .כלומר דלית ביה משום

אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון תרומה שבה ,וכתב הר"ע מברטנורא

שחוטי חוץ[ .כתב השפת אמת ,דאף לרבי שמעון דאמר בזבחים )קיב(:

דלאבעינןמאהסאהכנגדכלאותהסאהשלדימוע,שאינהנחשבתכולה

מחוסרזמןובעלמוםעוברכיוןדחזולאחרזמן,איתבהואיסורשחוטיחוץ,

תרומה לאסור חולין שניים ,וצריך ביאור מאי קמשמע לן ,מהיכי תיתי

הכא מודה דלית ביה,דאף דהולד כשיולד יהא ראוי לקרבן ,השחיטה אגב

דנימאדכלהדימועיחשבכתרומה,ועלכרחך,דודאיכלהתערובתנהפכת

אמולאתהאראויהלעולםלקרבן,דהאכשיוולדלאתהניליהשחיטתאמו.

לאיסור ושם דימוע ,ולהכי סלקא אדעתין דבעינן מאה כנגד כל התערובת,

ד(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פי"ח ממעשה הקרבנות הי"ג( ,דאסור לשוחטה

וקמשמעלן,דדימועלאהויאלאבנפילתתרומהעצמהולאבנפילתדימוע,

בחוץ ואי שחט פטור .והקשה הליקוטי הלכות )עין משפט אות ז'( ,מהיכי

אבלאכתיהניחוליןדתערובתראשונהמיקרוכולהודימוע,ולהכילאמצו

תיתילרמב"םהאיאיסור,האודאיביןלישנאקמאוביןלישנאבתראשרו,

לבטלהתרומה.ועייןבאותהבאה.

דליכאנפקותאביןהלשונותאלאמשמעותדורשים,כדמוכחברבינוגרשום.

י(מתני' ,שם .כתבו התוס' בחולין )ק (.ד"ה בשקדם ,בשם רבינו אפרים,

וביאר השפת אמת ,דודאי מדין שחוטי חוץ ליכא איסור כדמוכחא סוגיין,

דהכא לא אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה להצריך מאה כנגד כל

והא דאסר הרמב"ם היינו מטעמא דאי ישחוט יפסל הולד מהקרבה ,חדא

התערובת ,דדוקא בבשר בחלב אמרינן חתיכה נעשית נבילה ,משום

משום יוצא דופן ,ועוד ,דבטיל מיניה שםחי כדכתבו תוס' חולין )עד (:ד"ה

דהאיסורהואעצםעירובהבשרוהחלב,מהשאיןכןהכאדהתרומהלחודה

דגמר.ועייןבחידושיהגרי"ז.

היא האיסור ,אמאי נימא דהתערובת תהפך לאיסור .ותוס' כתבו ,דאיכא

ה(רש"י ד"ה מי קרינא ,בתוה"ד ,והכא מי קרינא ביה הכי הא אינו יכול

למימרדאףבשאראיסוריםאמרינןחתיכהנעשיתנבילה,והכאדלאאמרינן

לשחוט בהמה זו אלא בעזרה וכו' .אמנם רבינו גרשום בערכין )ה (.כתב,

כן משום דאיירי ביבש ,ולא דמי לדבר הנאסר על ידי בליעה .ובמלאכת

דלהכי מקדיש ראש בהמה בקדושת הגוף פשטה קדושה בכולה ,דבלא

שלמה )תרומות פ"ה מ"ו( כתב ,דהכא לא אמרינן חתיכה נעשית נבילה,

פשטהלאיוכללשחוט,דאסורלשחוטהראשלעולהוהגוףלשםחולין,דאין

משוםדאיסורדימועהוידרבנן,ובמחומץאיןהאיסורמשוםתערובת,אלא

שוחטין חולין בעזרה ,משמע דאף בגווונא דחלק מהבהמה מוכרח להשחט

משוםשנפעלמאיסור.

בעזרה ,עובר באיסור "חולין בעזרה" .וכתב המקדש דוד )קונטרס ב סק"ג(,

יא(מתני' ,ואין המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון .הקשה המלאכת שלמה

דלהכי ביאר הכא באופן אחר ,דשרי משום דלא מיקרי דשחט הולד ,דלאו

)פ"אמ"ד(בשםהאגודה,מאיקמשמעלן,האכברתניאיןהמדומעמדמע

ברזביחההואכלל.

אלא לפי חשבון .ותירץ ,דסלקא דעתין דדווקא מדומע תלי בחשבון משום

ו(רש"י ד"ה היא חולין ,ואליבא דמאן דאמר קדושה חלה על העוברין.

דאיןהאיסורוההיתרנותניםטעםכאחד),כלומרדכלחדעומדבפניעצמו(,

הקשה החק נתן ,הא מסקינן לעיל )י (.דלא פליגי אלא בתם במעי בעלת

אבלמחמץדכולהעיסהראשונההוחמצהמחמתשאורדתרומה,נימאדלא

מום ,אבל תם במעי תמימה מודו כולי עלמא דקדושה חיילא על עוברין,

תליבחשבון,קאמשמעלן.ועייןבאותקודמת.

ואמאי מוקי לה כחד .ותירץ ,דמשמע לרש"י דמספקא לן אף בתם במעי

יב(מתני',ואיןביתהפרסוכו'.ביארותוס'נדה )נז(.ד"הביתהפרס,דפרס

בעלתמום,והאלרבייוחנןשייכאולאלברפדא.

הוי מלשון שנפרסו ונחתכו העצמות שהיו שם .עוד פירשו ,דפרס מלשון

ז(מתני',איןהמדומעמדמעאלא לפיחשבון.בעיקרדיןדימועכתברש"י

פרסות ,שנמנעים פרסות בני אדם לילך שם .והרמב"ם בפירוש המשניות

לעיל )ד(.ד"הזו תרומה ,דמפיקקראלתרומהבלשוןדמעך,משוםדמדמע

)אהלות פי"ז מ"א( ביאר ,דפרס מלשון התפשטות הקבר בכל השדה,

ועולהבאחדומאה.והקשותוס')שם(ד"המלאתך,היכיאמרדהיינוטעמא

כדמתרגם)שמותפ"מפי"ט("ויפרושאתהאוהל",ופרסיתמשכנא.

דקרא הא דימוע דרבנן הוא ,ומשמע דרש"י סבר דדאורייתא הוי ,וכן כתב

יג(רש"י ד"ה ואין המחומץ ,בתוה"ד ,אם נפל וכו' שיהא בו משאור של

רש"י במנחות )עז (:ד"ה מדמע .אמנם רש"י בנדה )מז (.ד"ה חייבת כתב

תרומה שנתחמצה ממנו כדי לחמץ את האחרונה אסורה וכו') .משמע

דהואמדרבנן.

דבכהאיגוונאאסורה,אףדבעיסתחוליןשנפלהנמיאיכאכדילחמץעיסה

ח(מתני' ,שם .עיין רש"י לקמן ד"ה אלא לפי ,דביאר ,דמצרפין החולין

שניה(.וכןכתבותוס'עבודהזרה)מט(.ד"העדשיהא .אמנםבתוס'פסחים

יא
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)כז(.ד"העד,כתבובשםהרשב"א,דבהאיגוונאאינואוסר,משוםדאףבשל

לסמוךעליו.

היתראיכאכחלהחמיץ,והאדאסרינןהיינודווקאהיכאדליכאכדילחמץ

כא(גמ',ופותקןלמקוה).כלומרשימשיכוהולמקוה(.כתבבשו"תהרשב"א

אלא בשאור דתרומה ובשל חולין ליכא כדי לחמץ )אלא רק כדי לסייע

)חלק ה' סימן ס( ,דהאי המשכה אין לה שיעור ואפילו כל שהוא כשר ,רק

לחימוץ(.

שלאישפךלהדיאלתוךהמקוה,וכןכתבהרשב"ץ )חלקא'סימןמט(,וכן

יד(תוס' ד"ה ואין המחומץ ,בתוה"ד ,למה צריך לאתויי וכו' ממתניתין

נראהמהר"שמקואות )פ"ומ"ג(.אמנםבשו"תהריב"ש )סוףסימןפ"ג(כתב

דשאור אלא מההיא משנה שהביא גבי מדומע דמינה מצו לאוכוחי שפיר

ששיעורהמשכההואמשלושהטפחיםומעלה,דכלפחותמשלושה כלבוד

דלאכרביאליעזר.עייןבאותח.והקשהבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק,מאי

דמי וכן הורה ר"י )הובא בשו"תהרשב"ץשם( .וכתב ,דאף על גב דאמרינן

מדמותוס'דימועלמחמץ,האתרימילינינהוולאדמוכלל,דדימועדיןהוא

בעירובין )ד (:דלא שיייך לבוד אלא במחיצות ,כבר הורה זקן .עוד הביא

בתרומהדוקאולאבשאראיסורין.ומחמץהואבכלאיסור.

בשו"ת הרשב"ץ שם ,דעת ספר המנהגות דמחמיר טפי וכתב דלא מקרי

טו(בא"ד,שם.ותירץהשפתאמת,דלהכיבעינןלרביאליעזרדשאור,משום

המשכה אלא כשתכלה כח ההמשכה קודם שיגיעו המים למקוה .ועייין

גוונאדנפלטפימשיעורתרומהשנפלהמעיקרא,דהשתאאףלרביאליעזר

באותהבאה.

דמדומע דתלי דסאה תרומהשנפלה היא שעלתה ,ודאי איכא הכא אף מן

כב(גמ' ,שם .כתב המרדכי )שבועות סימן תשמה( ,דלא הוי המשכה אלא

החולין ,דהא נפל טפי מסאה ,והאי דאסורה אינו אלא משום רבי אליעזר

בהמשיך המים על קרקע הבולעת דאז נתבטלו המים לקרקע ,וכשזוחלת

דזהוזהגורםאסור.

לגומא חשיב כאילו באו מתמצית הקרקע ובטל מהם שם שאובים ,אבל

טז(בסוה"ד ,לכן נראה לפרש כגון כזית שאור של תרומה וכזית שאור של

המשיךהמיםעלגבינסריםאורצפתאבנים,כיוןדלאבלעילאמיקרידבאו

חולין וכו' .הקשה החזון איש )ליקוטים עמוד  ,(334היאך יפרש הא דתנן

מינייהוהמיםאלאשםשאוביםעלייהוופסולים,וכןכתבהרוקח)סימןשעז

במתניתיןאיןהמחומץ מחמץוכו',דלאמשמעדבשאוראייריאלאבעיסה

עמודרעז(.אמנםהרמב"ם )פ"בממקואותה"ח(והשאילתות )אחריסימןצו

מוחמצת מאיסור .וביאר ,דאיירי בגוונא דאין השאור אוסר ,כגון דאיכא

עמוד קפ( כתבו ,דכל שהמשיכו מהני ולא בעינן המשכה על גבי קרקע

מאה כנגדו או דלא נתערב כללבעיסה אלא החמיצה מחמתו ,ואזלינןלפי

הבולעת,וביארהמרדכי )שם(שיטתם,דלדידהומהניהמשכהמשוםהלכה

חשבון ,משום דאיכא באותה עיסה שני כוחות דחימוץ ,חד כח השאור

למשהמסיני.

דאיסור,ואידךכחהחימוץשבעיסהעצמה),דאףבעיסהלעצמהאיכאכח

כג(רש"יד"הופותקן,בתוה"ד,אבליעשהחריץוגומאלמרחוק.ביארהב"ח

חימוץ(.

)יורהדעהסימןראסמ"ו(,דהאילמרחוק,היינושלאיגיעלמקוהעדשיגמור

יז(גמ' ,שאני אומר סאה שנפלה היא שעלתה .כתב בחידושי אנשי שם

לערות מן הדלי ויגביהו והפסיק כוחו ,דבהאי גוונא כשנופל למקוה מיחזי

)תרומות פ"ה מ"ו( ,דהיינו דוקא ביבש דליכא בילה ,אבל בלח מודה דאין

כאילוהמיםנמשכיםמעצמם,שכברסילקידיוקודםשנפלולמקוה.והביא,

אוסר אלא לפי חשבון ,כיון דיש בו בילה .עוד כתב ,דהיינו דוקא בסאה

דר"יסברדסגיבשלושהטפחיםהמשכה.וכתבהב"ח,דלאמסתברדיוכשר,

הראשונה שעלתה מתוך התערובת ,אבל סאה שניה שעלתה מודה דלא

דהא ודאי בשלושה טפחים אית ביה כוחו ,וכוחו כגופו דמי .אמנם בשו"ת

תלינןדכולהתרומההיא,אלאלפיחשבון.

גינתורדים )יורהדעהכללד'סוףסימןג'(הקשה,דמהיכיתיתידכחגברא

יח(גמ',שם.בירושלמי דתרומות )פ"המ"ו(איתנהותרילישני,לחדלישנא

פוסל במקוה ,ואדרבה כתב הרמב"ם )פ"ה ממקואות ה"ח( ,גייס או בהמה

לאאמררביאליעזראלאבסאהתרומהשנפלהלארבעהסאיןחולין,ואחר

העוברים ממקום למקום וזילפו בידם או ברגליהם אפילו עשו כן מקוה

כך נפלו הני חמש סאין לחמש מקומות ,דאיכא למימר דבחד מקום נפלה

בתחילההריזהכשר,ומסיק)שם(הכסףמשנהדכלשלאנטלוהמיםוזרקום

סאהדתרומהולאידענאהיניהו,להכיאסרינןכולהוחמשהמקומות,אבל

לאחשיבישאובים,אףדאזלילמקוהמכוחם.

בנפלה כל התערובת לחד מקום ,ודאי יודה דלא בעינן חולין כנגד כל

כד(בא"ד ,שם .כתב בשו''ת גינת ורדים )יורה דעה כלל ד' סוף סימן ג'(,

התערובת,דהאודאיאיתבהארבעהסאיןדחוליןהם,ולאידךלישנא,אף

דמלישנאדמתניתיןבמקואות)פ"גמ"אופ"ומ"ד(מקוהשנפלולתוכושלשה

בהאיגונאדנפלוכולהולחדדוכתאאמרכן.ועייןבאותח.

לוגין מים פסול ,משמע דווקא בנפלו פסול ,אבל הומשכו כשר .אמנם דייק

יט(גמ' ,שם .כתבו תוס' זבחים )עד (.ד"ה ונפלה ,דהא דתלינן דהיא

מלשוןרש"ישכתבחריץ,דבהומשכועלגביקרקעסתם"לאהויהמשכה"

התרומה ,היינו דווקא לחומרא ,אבל לא להקל לומר דהנשאר חולין הוא,

אלא בהומשכו בחריץ ,והיינו טעמא ,דדרך לעשות חריץ למים הבאים

והא דאמר רבי אלעזר בזבחים )שם( לענין ראש הפסול להקרבה שנתערב

ממעין ונהר ,ומשום הכי בחריץ מיחזי כמעשה שמים ,וכן דייק לשון תוס'

בראשיםהרבה,ונפלהאחתמהםליםהגדולהותרוכולן,היינודוקאבגוונא

ד"הואין,שכתבובשםהשאילתות"ואיאמשכינהואגבמרזבאואזלילמקוה

שאין הראשון בעין ,אבל הכא דבעין הוא אלא שפרש ,לא תלינן דהוא

לאפסלי,וכןממהשכתבובסוףהדיבור,מותרלמלאותבכתףתשעעשרה

האיסורלמישריכולהו.

סאהולעשותחריץ וכו',ודוחקלומרדאורחאדמילתאקתני,דאםכןלשון

כ(גמ' ,מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה .כתב הבית יוסף )יורה דעה סימן

מיותרהוא.

דדווקאנקטוה,ובפחותמכ"אהמקוהפסול.והביאדרש"יבנזיר )לח(.ד"ה

דףיבע"ב

דבטלוה,פליג,וכתבדעשריםואחדלאודווקאוהואהדיןעשריםורביעית.

כה(גמ',מכללדרבנןסברידברבייהובהמשכהלא,אלאהאדכיאתארבין

אמנםכתבהרש"ש,דהיינולסלקאדעתין,אבלבמסקנאאמרינןהתםדווקא

אמררבייוחנןשאובה שהמשיכוהכולהטהורהמנילארבנןולאר'אליעזר.

בכ"א סאה הכשירו .והרמב"ם )פ"ב ממקווואת ה"ח( כתב ,דכ"א סאה לאו

)אלא ודאי רבי יוחנן דמכשיר היינו כרבנן ,וחזינן דלא פסלי רבנן בי"ט

דווקאוהואהדיןעשריםומשהו,והכיפסקהביתיוסףדכדאיהואהרמב"ם

שאובין( .הקשה החזון איש )ליקוטים עמוד  ,(334מאי מקשינן הכא דליכא

רא סוף סעיף מד( בשם הרשב"ץ ,דכיון שהזכירו בברייתא כ"אסאה נראה

יב
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רבנןדסברידפסולברבייהוהמשכה,האסתםמתניתיןבמקואות )פ"דמ"ד(

כלים מצטרפין ,משמע ,דאי נפל מכלי אחד שני לוגין ומשני כלים חצי לוג

פסלה בכהאי גוונא ,דתנן )לביאור הר"ש והרא"ש שם( ,מים שאובים

מכלאחד,יפסולהמקוה,ודלאכרש"יורבינוגרשום.

שנמשכוונפלולמקוה,איאיתבהושלשהלוגיןפסלוהו,ונימאדמשוםהכי

לא(תוס'ד"היוסף,בתוה"ד ,איןלחושדמסתמאלאנפלוג'לוגיןמשלשה

מוקמינן מתניתין דילן כרבי אליעזר בן יעקב לאפוקי מרבנן דאותה משנה.

כלים.הקשההחזוןאיש )ליקוטיםעמוד,(334האאףאינפלושלושהלוגין,

עייןשם.

אין פוסלים ,דתנן התם במה דברים אמורים )דפוסל( שהתחיל השני עד

כו(גמ' ,שם .עיין רש"י ד"ה אלא ,דפירש כפשוטו ,דמקוה שכולה שאובין

שלאפסקהראשון,והכאדפסקודאילאיפסול.

שהמשיכוה טהורה .אמנם החזון איש )ליקוטים עמוד  (334הביא ביאור

לב(גמ',דתניאהקדיםעפרלמיםפסול.נסתפקהשפתאמת,אינפסלבגוונא

הר"ש מלוניל ,דשאובה שהמשיכוה כולה טהורה ,דווקא אי אחר דמשך

דהניח מים ועליהם האפר ,ושוב מים .וכתב ,דמדתנן במתניתין "אין עושין

ארבעים סאה הוסיף עלייהו ארבעים סאה דכשרים ,אבל בלאו הכי ודאי

מי חטאת אלא עם נתינת אפר" ,משמע ,דאי נתן האפר אחר נתינת המים

פסולה.והאדמקשינןמדרבייוחנן,היינודלפימהשביארודמתניתיןמשמע

כשראףדאחרכךהוסיףמים,אבלמלישנאדברייתאדתניאהכא"הקדים

דלא שייך שאובים דכשר אלא בתשע עשרה סאה ,ורבי יוחנן קאמר דאף

פסול",משמעדבכלגווניפסולאףדאיכאנמימיםקודםהאפר.

בארבעיםסאהכשר,כלהיכאדהוסיףעלייהוארבעיםכשרים,ולהכימסיק

לג(גמ' ,ונתן עליו לערבן .כתבו תוס' יומא )מג (.ד"ה הכל ,דכיוןדהלכתא

דתלי בחשבון כלים .והקשה החזון איש ,מאי קשיא ליה ,נימא דמתניתין

דבעי אפר על גבי מים ,על כרחך קרא ד"ונתן עליו" אין הכוונה עליו אלא

בדליכאארבעיםכשריםאיירא,ומשוםהכיאיןהשאוביםכשריםבהמשכה

לצרכו.והקשההתוס'יו"ט )פ"אמ"ה(,האבסוגייןביארודלערבאתיוהיכי

אלאעדתשעעשרהסאה.

אישתמיטתיה.ותירץבתפארתישראל)בועזשםאותו'(,דודאידרשיהתוס'

כז(גמ' ,שאובה שהמשיכוה כולה טהורה .כתבו התוס' בבבא בתרא )סו(.

לקראכדאיתאבסוגיין,ואכתיהוקשהלהודנימאקרא"ונתןמיםחייםאשר

ד"המכלל,דאףלמאןדאמרשאובהפסולהמדאורייתא,בהמשיכוהכשרה.

בכליעליו",עודהוקשהלהו,דנמצאדלאאמרקראשיתןתחילהאפרעל

אמנם בחידושי הרמב"ן )שם סו (:כתב ,דהיינו דוקא למאן דאמר ששאובה

המים.להכיביאר,דהאדאמרההגמ'"ונתןעליולערב",היינושיתןהרבה

פסולהמדרבנן,אבללמאןדאמרדפסולהמדאורייתאלאיהנילההמשכה.

מים בכלי ,כדי שיוכל לערבו אחר נתינת האפר ,באופן שיעלו המים על

וביאר בחידושי הגרי"ז ,דלתוס' דהמשכה מהני אף למאן דפסל שאובה

האפרשנתןעליהם.

מדאורייתא ,היינו משום דאית להו שיטת המרדכי )הובא באות כא(,

לד(גמ',שם .כתברש"יביומא )מג(.ד"הלקדש,לתתמיםעלהאפרבכלי.

דהמשכההויאדוקאבהמשיךהמיםעלקרקעהראויהלבלוע,וכשרמשום

והקשותוס')שם(ד"ההכל,האאיפכאתנן,דנותניםהאפרעלהמים.ותירץ

דמהשתא מיקרו שבאו ממנה ובטל מינייהו שם שאובים .אבל הרמב"ם

המצפהאיתן)שם( ,דרש"יפירשאליבאדרבישמעוןדמכשראףבהפךונתן

לשיטתו דכתב )פ"ב ממקואות הל"ב( דשאובה כולה אינה פסולה אלא

המיםעלהאפר.והתפארתישראל)בועזתמורהפ"אמ"האותו(תירץ,דמה

מדרבנן,כתב)שםה"ח(דאףהמשכהעלסילון)דאינובולע(כלשאינוחשוב

שכתברש"ילתתהמים,היינולערבהמיםולהעלותםעלהאפר,כמושכתב

כלי ,הוי המשכה ,ולא בעי קרקע הבולעת ,דכיון דפסול מדרבנן מסתברא

רש"י ערכין )ג (.ד"ה לקדש ,וביבמות )עב (:ד"ה שקידש ,דהא דאמרי בגמ'

דלאפסלואלאבבאמןהכלילמקוה.

לקדש היינו לערב ,וכן הוכיח מהא דרש"י )שם( ד"ה ורבנן ,פירש דנותן

כח(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .עוד ביאר בחידושי הגרי"ז ,דהמרדכי

האפרעלהמים,והיאךכתבהכאלהיפך.

דסבר דהמשכה מהניא לבטל מהם שם מים שאובים ,מסתברא דפסיק

לה(גמ' ,ונתן עליו לערבן .הקשה בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,הא תנן

כהרשב"א )הובאבאותכא(דלאבעינןשיעורלהמשכהכלל,דכלשהיועל

בפרה )פ"ו מ"ב( "וחכמים אומרים כל שנגע )האפר( במים אין מקדשין בו

קרקעהבולעתמיקרושבאוממנהובטלשםשאוביןמינייהו,ומהאיכפתלו

)היינו באפר ,עוד מים אחרים( ,משמע דמיד כשנגע האפר במים נעשית

דאיכא לבוד לכלי .אמנם הרמב"ם דסבר דהמשכה מהניא לפסול שאובים

מצוותוואמאיבעינןשיערבם.ועודתנן)שםמ"ג(,כליגדולשבתוכוכליקטן

מדרבנן ,דבהמשכתן לא מיקרי באו מן הכלי ,מסתברא דכל שלא נתרחקו

ובשניהם מים ,כשנותן אפר לתוך מים שבכלי הגדול ,מתקדשים אף המים

מהכלישלשהטפחיםוהוילבוד,אכתימיקרובאומןהכלי.

שבכליהקטןכיוןשהואבתוךהכליהגדול,ואינימאדאיןמתקדשיםהמים

כט(גמ',יוסףבןחוניאומרבשניםושלשהכליםפוסלוכו'.אמנםבמתניתין

בלאעירוב,היאךמתקדשיםהמיםשבכליהקטן,האלאנתערבבהםהאפר.

דמקווואות)פ"גמ"ד(גרסינןבכליאחדמשנייםוכו',ומסייםבהבמהדברים

לו(גמ' ,ורבנן עד כמה וכו' .הקשה השפת אמת ,מאי קבעי הא משנה

אמורים בזמן שהתחיל השני עד שלא פסק הראשון .וכתב החזון יחזקאל

שלמה היא באהלות )פי"ז מ"א( דמלא מענה הוא בית הפרס) ,ועיין בר"ש

)פ"גמ"ה(,דמשוםהכיתנימכליאחד)אףדכלשכןהואמשניכלים(,משום

)שם(מהשתירץ(,ואילאידעלהאמתניתיןמנליהדאיתליהשיעור.ומשום

דבכליאחדמצטרפיןאףבהפסיקביןנפילהלנפילה,משוםדהמיםנצטרפו

הכיכתב,דטעותסופרהוא,והכיגרסינןוכמה,וקאיארביאליעזר,דלרבנן

כברבהיותםבכלי,ודוקאבשניםושלושהכליםאמרינןבמהדבריםאמורים

ידעינן השיעור ממתניתין דאהלות והכא קבעי לרבי אליעזר ,ואמרינן דאף

שלא הפסיק .עוד פירש ,בשם אליהו רבא ,דתני כלי אחד לאשמועינן דאף

לדידיהעושהרקשתימענות.והכימוכחמדכתבהרמב"ם)פ"ימטומאתמת

דאיתבפיורשתוהמיםנחלקיםדרךפתחיםהרבה,מצטרפין.

ה"א(דביתהפרסהיינודוקאעדמאהאמהדלאכסוגיין,ועלכרחךדהכא

ל(רש"י ד"ה בב' או בג' כלים ,שנפל לוג שלם מכל כלי .ודייק בשיעורי

לרביאליעזרואיהולרבנן.

הגרמ"ד סאלאוויציק ,דלדידיה לא תלי בשלושה כלים או נפילות ,אלא אי
נופל לוג חשיב לפסול ,ופחות מלוג ,וכן כתב רבינו גרשום )ד"ה יוסף(.

דףיגע"א

ובחידושיהגרי"זכתב,דמדתלותוס'ד"היוסף,בשלושהנפילות,ולאהזכירו

א(רש"י ד"ה שלש שדות ,בתוה"ד ,ומשום הכי עושה מלא מענה לכל צד

דבעינן נפילת לוג ,וכן הרמב"ם )פ"ה מקוואות ה"א( שכתב דנופל משלשה

דשמא לאחד משני ראשיה וכו' .הקשה הר"ש )אהלות פי"ז מ"ב( ,אמאי
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עושהמלאמענהביתהפרס,האספקבאיזהצדהיההקבר,ותנןבאהלות

ח(גמ' ,ורבנן לרבות שוגג כמזיד .עיין רש"י ד"ה לרבות ,ועיין לקמן )יז(.

)שםמ"ג(החורשמשדהשאבדבהקבראיןעושהביתהפרס.ותירץ,דהתם

דפליגיאמוראיאיהויכמזידלמלקותדלקיאףבשוגג,אולחלותדחיילאף

בשלאחרשכלהשדה,ומשוםהכיהויספקספיקא),דלמאלאחרשבמקום

בשוגג,ופליגיהתםנמיבאיזהשוגגאיירי.

הקבר,ואףאיחרשבמקוםהקבר,שמאלאהוליךממנהעצם,וכןפירששם

ט(מתני',הציבורוהשותפיןאיןעושיןתמורהשנאמרלאיחליפנו ולאימיר

הר"ע מברטנורה( .אבל הכא דחרש כולה ליכא ספק ספיקא )דודאי במקום

יחידעושהתמורהוכו'.כתבהרמב"ם )פ"אמתמורהה"א(,דתמורתציבור

קברועצםחרש(,ומשוםהכימלאמענהלכלצדנעשהביתהפרס.והקשה

ושותפיןלאחיילאאבללוקיםעליה.וכתבהלחםמשנה,דהכיאמרינןלעיל

התוס'יו"ט,כיוןדטפיממלאמענה)היינומאהאמה(איןנעשהביתהפרס,

)ד) (:ועיין בשיטה מקובצת אות ה( ,דלאו דתמורה לא חשיב ניתק לעשה

אכתיאיכאספקספיקאלטמאמענהדשדהמזרחית,חדספקדילמאהקבר

ד"והיה הוא ותמורתו" ,משום דשווה בכל ,אף בציבור ושותפין ,ועשה

בצד מערב הוי ורחוק ממנה טפי ממענה ,ואף אי נימא דהקבר בצד מזרח

ד"והיה הוא ותמורתו" אינו שוה בכל ,דליתיה בציבור ושותפין .אלא

דילמא לא הזיז בחרישתו את העצם .וכן מלא מענה מערבית .ומשום הכי

דהקשה ,דלעיל )ב (:אמרינן ,דאף דהשוה הכתוב אשה לאיש לעונשין

כתב ,דודאי כהאי גוונא טהור משום ספק ספיקא ,והכא דמטמאינן היינו

שבתורה,סלקאדעתיןדאשהאינהבלאודתמורהמשוםדאינושוהבציבור

היכא דידעינן שקבר באמצעה של שדה אמצעית ,והנך שלוש שדות שני

ושותפין ,משמע דמלקי נמי לא לקי .וכתב ,דצריך לומר דלא גרסינן לה.

מענותמאמצעשדהאמצעית.והרש"שתירץ,דהאיספיקותלאחשיביאלא

והעולתשלמה)שם(תירץ,דמלקותבתמורתציבורושותפיןתליאבפלוגתא

חד ספק ,דשם אחד הוא אי נתגלגל העצם לכאן או לא ,וכדכתבו תוס'

דאבייורבאלעיל)ד,(:דאביידאמרהתם,כלמידידאמררחמנאלאתעביד

כתובות)ט(.ד"הואי,לעניןספקביאהבאשתישראל עייןשם .

איעבידמהני,דאילא מהניאמאילקי,הכאבציבורושותפיןלאלקודהא

ב(רש"יד"האיןתרומתשניהםתרומה,ואפילושלראשוןוכו'.הקשההחק

לאאהניאתמורתם,אבלרבאדאמרדלקימשוםדעבראמימראדרחמנא,

נתן ,דלעיל )יב (.כתב רש"י ד"ה ואין תרומה ,דאין השניה תרומה ,משמע

הכאנמיאףדלאאהניאתמורתםילקו,וסוגיאדדףב:אזלאכאביידלאלקו

דראשונהתרומה.וכתב,דצריךלגרוסשםאיןשניהםתרומה.

עליה,והרמב"םפסקכרבאדלוקים.

ג(בא"ד ,שם .ביאר המים קדושים ,דהיינו בחלק חבירו אבל בחלקו ודאי

י(מתני',שם.עייןבאותהקודמתשיטתהרמב"ם,והקשהבשו"ת ביתהלוי

חיילא תרומה ,ורבי אליעזר דאמר דמהניא תרומתו היינו אף בחלק חבירו.

)ח"גסימןכזאותא(,כיוןדנתמעטומ"לאיחליפנו"שהואהלאו,מהיכןיליף

אמנם התורת זרעים )תרומות פ"ג מ"ג( ביאר ,דרבי עקיבא סבר דלא הוי

דבריו ,ועוד ,דלשון המשנה משמע דאף לאו לית בהו] .לכאורה נראה

תרומהאףבחלקו,משוםדסבראיןברירהודלמאכלפירותשהפרישלשם

דכוונתו מהא דסמכה דין השותפין והציבור ,לדין עופות ובדק הבית דלית

תרומה לאו דידיה נינהו ,ורבי אליעזר דסבר דתרומתו תרומה היינו דווקא

בהו מלקות[ .ותירץ ,דהאי מיעוטא לא איירי אלא בבהמת חולין דשותפין,

בחלקו).וכןכתבהשיטהמקובצת)אותטו(.

דחד מינייהו לא מצי להמיר בה ,דומיא דתחילת הקדש דאין אחד מן

ד(רש"י ד"ה ואם לאו ,כגון שתרם בעין רעה וכו' .אמנם רבינו גרשום

השותפין יכול להקדיש קדושת הגוף ,אלא קדושת דמים ,ומשום הכי אף

והרדב"ז )פ"ד מתרומות ה"ח( ביארו ,דאחד משישים נמי חשיב כשיעור,

בנתן לו חבירו רשות להמיר בה ,או דהמירו תרוויהו ,ממעטינן להו מהאי

דהנךשיעוריםנתנוחכמיםאחדמארבעיםחמישיםושישים ,ושלאכשיעור

קרא דבלשון יחיד כתיב ,אבל בהמת קודש דשותפין לא נתמעטה ,משום

היינודוקאפחותאויותר.

דיחידנמימצימימרבהבלארשותחבירוכיוןדישלוחלקבה,דהאכתב

ה(תוס'ד"המתני',בתוה"ד ,והאדממעטינןמאתםולאשותפיןוכו'.איתא

הרמב"ם)פ"אמתמורהה"א("אומישהמירבקרבןציבורהואילוישלוחלק

בירושלמיתרומות)פ"אה"א(אהאידרשא,כאןלהלכהכאןלמעשה.וביאר

בו לוקה"ובודאיבלארשותמיירי,דרחוקמאודלומרדכלהציבורנתנולו

המהרי"ק )פ"ד מתרומות ה"ח( ,דדיעבד חייל ,משום דשותפין לא קפדי

רשותלהמיר,ועוד,דבנתנולורשות,אףבקרבןאחריםמצימימר,ומדתלי

אהדדי ,אבל לכתחילה לא יתרום ,דרבנן גזרי במאן דלא קפיד אטו מאן

הרמב"םבהאדישלוחלקבו,מוכחדאייריבלארשותהציבור,וכיוןדחד

דקפיד)וקראאסמכתאהיא(.עודכתב,דשמאמתניתיןדהכאפליגאאההיא

נמי מצי מימר ניחא דלא נתמעט מלא יחליפנו ,דהא נמי בכלל יחליפנו

דרשא.

דיחיד הוא ,ובכלל הלאו הווי ,אלא דלא חיילא תמורתו משום דתנן לעיל

ו(גמ',מאיטעמאאמרקראותמורתווכו'.כתבהיפהעינים,דבתורתכהנים

)י (.אין ממירין שלימין באברים דקודש ,מדכתיב )לין החלות( "בהמה

)בחוקותיפרקט(יליףליהמ"לאימיראותו",ובסוףהפרקדרישליהמ"והיה

בבהמה" ,והאי שותף אף דאית ליה חלק בהאי בהמה הא אין כולה שלו,

הוא".אמנםהמלבי"ם ביאר,דיליףמ"והיההואותמורתו",דהויליהלמימר

ובחציה לא חייל מידי דאברים הוי ,וכיון דאין יכול להמיר אלא בצירוף

"ותמורותיו" כדכתיב גבי חומש "וחמישיתיו" ,וביאר ,דאף דכבר יליף ליה

חבירואמעוטמדכתיב"לאימירנו".ועייןאותהבאהושלאחריה.

מ"אותו",בעינמילמילףמ"תמורתו",משוםדכתיב"לאימיר",דהיינוהלאו,

יא(מתני' ,שם .כתב הדבר אברהם )ח"א סימן יד סוף אות ד( ,דודאי לא

וסלקא דעתין דלאו ליכא אבל קדושה תיחול עליה ,ומשום הכי יליף

איירי הכאששניהשותפיןממיריןדאםכןציבורהיאךאפשרשימירוכולם.

מ"תמורתו"דאייריבחלותלאשמועינןדלאחייל.

ואיןלומר,דציבורלאוהיינוכלישראלאלארבים,דאםכןאמאימנהלהו

ז(גמ' ,דאמר קרא יהיה לרבות את הולד ורבנן לרבות שוגג כמזיד .כתב

בפני עצמם הא שותפין הוו ,וצריך לומר דילפינן דלא מהני תמורה דיחיד

התוס' יו"ט )פ"ג מ"ב( ,דרב יהודה דיליף מיניה לולד לא מצי למילף שוגג

בבהמת שותפין וציבור .אלא דתמה ,היכי נתמעט מ"לא יחליפנו" יחיד

כמזיד ופליג עליה ,ומשום הכי תנן לקמן )יז ,(.רבי יוסי ברבי יהודה אומר

דעביד תמורה בבהמת קודש דשותפין .וביאר ,דילפינן מהכא דלא מהניא

עשהשוגגכמזיד,משמעדפליגיעליהוהיינורבייהודהדמצריךליהלולד.

התמורהאלאבגוונאדכחהתמורהשייךליחיד,אבלכשכחהתמורהשייך

אמנם האהבת איתן )שם( כתב ,דמודה רבי יהודה דשוגג כמזיד ,דתרתי

לציבורלאמהני.

שמעמינה,אודיליףליהמקראאחרינא.

יב(מתני' ,אמר רבי שמעון וכו' .עיין לעיל אות י' ,וכתב הבית הלוי )שם(

יד
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דהיינולרבנןדילפי"מלאימירנו",אבלרבישמעוןדיליףממעשר,איןסברא

טו(גמ',תמורתגופוחלהעלדברהראויועלדברשאינוראויותמורתשמו

לחלקביןהחלותוהלאו,ואפשרדלדידיהליכאנמיבשותפין.אמנםהתוס'

אינה חלה אלא על דבר הראוי בלבד .עיין רש"י ד"ה תמורת גופו חלה,

יו"ט )פ"א מ"ו( כתב ,דליכא נפקותא בין תנא קמא לרבי שמעון אלא

דפירש דאין ראוי היינו בעל מום .אמנם האור שמח )פ"ח מבכורות ה"ב(

משמעות דורשין הוא דאיכא בינייהו .והמשנת חכמים )שם( כתב ,דאיכא

כתב ,דאיכא לפרושי ,דראוי היינו ראוי למעשר ,ושאין ראוי היינו פטור

בינייהו צבור ושותפין אי לקו ,דלרבי שמעון דיליף "ממעשר" היינו דלא

ממעשרכגוןיתוםולקוחאוטלהשנתעשרכבר,והכיפירושא,דתמורתגופו

חייל,אבלודאיילקו,אבללתנאקמאדמיעטיהמ"לאיחליפנו",מילקינמי

חייל אף על שאין ראויים למעשר כתמורה דעלמא ,אבל תמורת שמו לא

לא לקו ,ובהכי תליא פלוגתת הסוגיות דלעיל )ב :ד (:אי שותפין וציבור

חיילא אלא אטלה האחד עשר המחויב במעשר .וכן כתב בפירושים

שהמירולוקיןאולא,והרמב"ם דכתבדלוקיןמשוםדפסקכרבישמעון.עוד

וחידושים.

כתב ,דפליגי נמי בתמורת קרבן עובד כוכבים ,דלעיל )ג (.יליף ליה רבי

טז(רש"יד"התמורתגופוחלהאע"פשאינוראוי,כגוןבעלמוםמאיטעמא

שמעון ממעשר דלא חייל משום דעובדי כוכבים ליתנהו במעשר ,ורבי יוסי

כמעשר דחל על בעל מום וכו' .הקשה בחידושי הגרז"ס ,הא גם אילו לא

פליגהתםמשוםדסביראליהכרבנןדלאהקישותמורהלמעשר.

היהדיןהתמורהכמעשרשחלעלבעלמום,נמיהיהלתמורהלחולעלבעל

יג(גמ' ,יכול יהו קדשי בדק הבית עושין תמורה תלמוד לומר קרבן וכו'.

מום ,ככל התמורות שחלין על בעל מום ,כדתנן לעיל )ט .ולקמן טז ,(:וכן

הקשהבחידושיהגר"ח ,האילפינןלעיל )ט(.מקראד"רעבטוב"דלאעביד

ביאר ברבינו גרשום )כאן( .ותירץ ,דטעות הדפוס יש בסדר הדברים ,וצריך

תמורהאלאטובמעיקרו,אבלבעלמוםמעיקרושהוקדשלדמיואיןעושה

לומרלפניהתיבותמ"טכמעשרוכו',תיבותונ"מדחלעלבעלמום)ופירש,

תמורה ,ואמאי בעינן תרי קראי .ובשלמא קדושת דמים דהתם לא נפקא

דליכאלמימרלעניןשלאיצאלחוליןעלידיפדיוןלגזוזוליעבדכדתנןלהלן

מקרא דהכא ,משום דלאו בדק הבית הוא ,דלמזבח קאי ושפיר קרינן ביה

טז :בשארי תמורה דהא תמורת מעשר אין לו פדיון כדאיתא לעיל תמורת

קדשי מזבח כמבואר בשיטה מקובצת בכורות )יד :אות ה( ,אלאקדשי בדק

גופואינהנגאלת(,לאוכלובקדושתמעשרוכו',מ"טכמעשר,ולאקאיהאי

הבית דקדושת דמים היא ולא קדושת הגוף ,תיפוק להו מדהתםדממעטינן

"מ"ט כמעשר" על הא דחל על בעל מום ,רק על עיקר הדין דלא ישחט

קדושת דמים .ותירץ ,דהא דממעטינן לעיל )ט (.קדושת דמים ,היינו היכא

באיטליזולאישקלבליטרא,משוםדהתמורהמקבלתדיןקדושתמעשר.

דעיקר דין קדושתה למזבח הוא ,וכיון דלא נגמרה והויא קדושת דמים

יז(רש"י ,שם .עיין באות הקודמת ,ואותה קושיא הקשה בשיעורי הגרמ"ד

אמעטאמשוםדחסרהבכחקדושתה,וכןהואלשוןהרמב"ם )פ"אמתמורה

סאלאוויציק בשם הגרי"ז ,ועוד הקשה ,היכי יליף ליה ממעשר ,הא ולדות

הי"ג( מפני שלא נתקדש גופה קידוש גמור ,אם כן בדק הבית דהושלמה

קדשיםנמיחיילאקדושתםאףאבעלימומין,והיינוטעמאמשוםדלאחייל

קדושתהלאנפקאמהתם,ומשוםהכיבעיקראד"קרבן".

בקדושת פה אלא מאליהם הם קדושים ,והיינו נמי טעמא דמעשר חייל
אבעל מום ,דלאו קדושת פה מקדש אלא המנין ,דהא לא אלימא קדושת

דףיגע"ב

מעשר משאר קדושות למיחל אבעל מום ,ואם כן הכא דבקדושת פה חייל

יד(גמ' ,רבי אומר למה יצאת מעשר מעתה לידון בתמורת שמו וכו' .כתב

מהיכיתיתידחיילאבעלמום.ותירץהגרי"ז,דשאנידיןבכורומעשרמשאר

רש"י ד"ה לפי ,דהכוונה למי שקרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי,

קדשים,דשארקדשיםשנפלבהומוםבעופדיון,אבלבכורומעשרנאכלין

וקיימא לן בבכורות )ס (.דתרוויהו קדשי ,העשירי בקדושת מעשר ,והאחד

במומן בלא פדיון ,ומשום הכי לא מצי למילף דתמורה חלה אבעלי מומים

עשרבקדושתשלמיםומיחשבכתמורה.ודעתרבימאיר)שם(,דהאחדעשר

מתמורת שאר קדשים ,דאיכא למימר ,דדוקא בכל הקדשים דחלה קדושה

עושה תמורה ,אבל לרבי יהודה אינו עושה תמורה ,דאין תמורה עושה

גמורה דצריכה פדיון חלה הקדושה על ידי תמורה ,אבל קדושת בכור

תמורה] .ועיין שם ברש"י ד"ה וכי ,שהאחד עשר נחשב בעיקר קדושתו

ומעשר ,שאם תחול הקדושה על בעל מום ,תחול קדושה כמו בפסולי

לתמורה,ולכךאינוחוזרלעשותתמורה,ורבימאירסברשאילוהיהתמורה

המוקדשים לאחר פדיון ,אמרינן דלא שייך שתחול כהאי קדושה בתחילת

לא היה קרב וכמבואר לעיל )ה (:שתמורת מעשר אינה קריבה[ .וכתב

הקדושה,ובעינןלמילףמעיקרקדושתמעשרדחיילנמיאבעלמום.

בחידושיהגרז"ס,דרביסברכרבייהודה,שהאחדעשרחשובתמורהממש,

יח(בא"ד,שלאישחטבאיטליזולאישקלבליטרא.הקשהבשיעוריהגרמ"ד

אבל לרבי מאיר האחד עשר נחשב כהקדש ראשון ,ואם כן אין צורך

סאלאוויציק ,אמאי נקט דווקא הני דינים ,ולא איסור גיזה ועבודה .ותירץ,

שהתורהתכתובשובאיסורתמורהבפרשתמעשרבהמה,לומרשאףשיצא

דבזבחים )עה (:מספקינן אי איכא בתמורת בכור כל דיני בכור ,כגון לבית

מעשר לידון בתמורתשמו ,מכלמקום נוהג בו תמורת גופו ,משום ,דפשוט

שמאידאיןנאכללנדה,וכןהאדאינונפדהוהאדאיןנשקלבליטרא,וביאור

הואשתמורהנוהגתבמעשרבהמהכבכלהקדשים.אמנםרבינוגרשום)שם

הספק מה גדר התמורה ,אי לא מהניא אלא למיחל עליה קדושת גוף ,או

ד"ה אמרו( כתב ,דדעת רבי מאיר דגם האחד עשר מיחשב תמורה ,אלא

דמהניא נמי למיחל עליה דיני הבכור ,ופשיט רבא ,דתמורתם כיוצא בהן,

שאינו תמורה ממש דנימא דאינו עושה תמורה ,דאיהיה תמורה ממש לא

כלומר,דמהנינמילמיחלעליהכלדיניהבכור,ומשוםהכינקטרש"ידוקא

היהקרבכדרךשארתמורתגופו,אלאשםמעשרעליוונקראתמורתשמו,

איסוריםאלו,לאשמועינןהאיפשיטותאדרבאדחיילעליהכלדיניבכור.

ולכך קרב ועושה תמורה ,דהיינו דשיטת רבי מאיר כשיטת רבי .וכעין זה

יט(תוס'ד"הרבי,בסוה"ד,עודישלומרדסביראליהדעולתמותרות לנדבת

ביארהחזוןאיש)בכורותסימןכזסקי"ג(.ועייןבשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק

יחיד אזלי וסבר כרבי אליעזר דעושה תמורה .הקשו בחידושי הגרע"א

שכתב בשם הגרי"ז ,דחלוק "תמורת שמו" מ"תמורת גופו" ,משום דתמורת

והמראהכהן,האבהדיאאמרינןלקמן )כ(.דרביכרבנןסביראליה,דלנדבת

שמואףדהויתמורהאבלאינותמורתמעשראלאתמורהשדינהשלמים,

ציבור אזלי ואין תמורה בציבור .אמנם החק נתן ביאר ,דכוונת תוס'

ולהכיליתביהדינידתמורתמעשר,וביארהגרמ"ד,דרבייהודהסברדאף

דמסוגייא דהכא לא מוכח דסבר לנדבת ציבור אזיל ,אלא איכא למימר

דלתמורתמעשרליכאדיןהקרבה,הכאיקרבמשוםשםשלמיםשבו.

דלנדבתיחידועושהתמורה,אבלמודיםדלקמן)שם(אמרינןדסברדלציבור

טו
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באה מממון הציבור ,וכל ענינה שמרצה עבור הציבור ,לא נימא שציבור

כ(גמ' ,עולת נדבה נמי כיון דקבלה עליה עבדה תמורה .ביאר בשיעורי

לוקהעלעשייתהתמורה,נמצאשבקרבןשאףאילוהיתהבאהמןהחובה

הגרמ"דסאלאוויציק,דהיינודנדבהנמיחשיבדברשבחובה.וכןדייקמדברי

לא היו לוקים עליה משום תמורה ,ולכך מקשינן שא"צ למעט עולת נדבה

הרמב"ם )פ"א מנדרים ה"ב( ,דכתב" ,החלק השני שיחייב עצמו בקרבן וכו'

הבאהמןהמותרותמטעםשהיאדברהבאמןהחובה,דאינומחדשדבר.

כגון שיאמר הרי עלי להביא עולה או הרי עלי להביא שלמים ומנחה ,הרי

כב(גמ',שם .עייןבאותהקודמת.ובשיעוריהגרמ"דסאלאוויציק )עמודקנז(

בהמהזו עולהאושלמים,והאומרהריעליהואהנקראנדרוהאומרהריזו

תירץ קושית המרחשת ,דדבר שבחובה נמי אית ביה מלקות ,כדמוכח

הואהנקראנדבה".הרידביאר,דאף"הריזו"חייבאתעצמוובכללנדרהוי,

מהרמב"ם )פ"אמתמורההי"ב(דמייתידרשתדרבישמעוןלמעטבדקהבית

אלאד"הריעלי"הויחיובעםאחריות,ו"הריזו"הויחיובבלאאחריות.

שותפין וציבור ,והשמיט דבר שבחובה ,והיינו משום דקיימא לן מותרות

כא(גמ' ,אי קסבר לה כמאן דאמר מותרות לנדבת צבור אזלי פשיטא דלא

לנדבת ציבור אזלי ,ובציבור בלאו הכי אין תמורה ,להכי השמיטו הרמב"ם

עבדהתמורההאאיןתמורה בצבור.הקשההמרחשת)חלקב'סימןכחאות

דליכא נפקותא בהאי דרשא ,ומדליכא נפקותא מוכח דכמו ציבור ושותפין

ב(,לדעתהרמב"ם )פ"אמתמורהה"א(,דציבורושותפיםלוקיםעלעשיית

אמעטו רק מחלות ,אבל מלקות איכא בהו ,דבר שבחובה דמיעט מותרות,

תמורה אף שאינם מתפיסים בתמורה ,אמאי חלוק דין תמורת ציבור

נמילאמיעטאלאמחלותאבלמלקאלקיעליה,להכיאקשינןהכאפשיטא.

ושותפין מדין כל שאר התמורות שנתמעטו ,כגון קדשי בדק הבית ,עופות

ועייןאותהבאה.

ומנחות שאינם עושים תמורה ,והממיר בהםאינו לוקה .ועוד ,אמאי מקשי

כג(גמ',איהכידבעיארביאביןוכו'אילימאאליבאדרבישמעוןהאאמרת

הכא,האאכתיבעינןלמעוטיעולתציבורהבאמןהמותרות,מטעםשאינו

רבי שמעון סבירא ליה עולה הבאה מן המותרות אין עושה תמורה .הקשה

דבר הבא מן החובה ,דהא מה שהוא קרבן ציבור ,אכתי איכא מלקות על

בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,למה שהוכיחו דאף דמותרות לא עבדי

עשייתהתמורה,וצריךלמעטושלאיהיהבומלקות.ותירץ,דהרמב"םסבר

תמורההיינוכציבורושותפיןדלאחיילאתמורתם,מכלמקוםלקיעלייהו,

כהר"ן בנדרים )מה ,(:דבנכסי השותפין ,כשאחד מהם משתמש בהם הרי

נימא דלהכי מספקא אליביה דרבי שמעון ,דאף דוודאי לא חיילא תמורתו,

כולהשלו,והכאנמיכשמשתמשוממירבקרבןהשותפיןאודציבורשישלו

מספקאאילקי,דמשוםמותרותלקיעליה,אבלאיחשיבתמורהשניהלא

חלק בו ,השתא כולה שלו ונמצא שאין לחבירו חלק בו וכקרבן יחיד הוי,

לילקי עליה .ועיין לעיל דף ט' אות יב שכתב המלאכת חושב ,דלשיטת

שעושה תמורה ,אבל מכל מקום לא נתפס בבהמה קדושת תמורה ,משום

הרמב"ם )פ"א מתמורה ה"א( דתמורת שותפין אף דלא חיילא לקי עליה,

דאף דבשעה שהמיר חשיבה הבהמה שלו ,מכל מקום בהמת התמורה

הוא הדין דלקי אתמורת שניים ותמורה אחר תמורה ,ואתיא שפיר קושית

שקדושתהנמשכתמכחהבהמההראשונהחלהבהאותוקניןממונישהיה

הגמ' ,דכיון דבאה ממותרות לא חיילא תמורתו ,מאי נפקא מינה אי הויא

בראשונה ,וכתמורת בכור ,שכתב הרמב"ם )פ"ג מתמורה ה"ב( ,שאף

תמורה אחר תמורה ,הא בלאו הכי לא חיילא ,דמלקות ודאי איכא אף אי

שהבעלים ממירים בו ,מכל מקום כיון דהתמורה שייכא לכהן כדין הבכור,

הויאתמורהאחרתמורה.

תמורתו נמשכת אחריו אף לדיני הממון ,ומשום הכי ,אילו חיילא קדושה

כד(גמ' ,רבי אבין הכי קמיבעיא ליה וכו' וסבירא ליה כרבי אליעזר וכו'.

בתמורתהשותפיםהויאמיחשיבקרבןשותפיםדשניהםמתכפריםבו,וכיון

הקשה הברכת הזבח )על תוס' ד"ה רבי( ,לפי מה שכתבו התוס' ד"ה רבי,

דממעטינןמקראדמעשרבהמהדליכאתמורהבשותפות,לאשייךשתחול

דרביסביראליהדמותרותלנדבתיחידאזליועבדיתמורה,נימאהכאדרבי

קדושת תמורה על הבהמה ,אמנם ודאי שהממיר לוקה שהרי עצם מעשה

אבין כרבי סבירא ליה ולהכי מספקא ליה .ותירץ ,דלמא רבי סבר דממירין

התמורההיהמעשהתמורתקרבןיחיד,ואיכאבאיסורלאימיר.אבללענין

וחוזריןוממירין,ומשוםהכילאמצילאוקמאבעיאדרביאביןכוותיה.ועיין

עולה הבאה מהמותרות שאין לאחד מן הציבור קנין ממוני בה ,שהרי לא

אותיח.

טז

