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פרקכלהאסורין
דףכחע"א

ד"העלכתבו,דלאנהרגעלפיהבעליםמשוםשאדםקרובאצלממונו,עיין
שם.ורש"יבסנהדרין )נה(.ד"הונסקלתובבבאקמא )מג(.ד"המאי ,פירש,

א(מתני' ,כל האסורין לגבי מזבח אוסרין בכל שהן .בזבחים )עב (.הקשתה

דלא נהרג על פי הבעלים ,דאמרינן בסנהדרין )ב ,(.דכמיתת הבעלים כך

הגמ' ,דליבטלי ברובא .ומשני ,דהוי כמאן דאמר דכל שדרכו לימנות אינו

מיתתהשור,מהמיתתהבעליםעלפישניעדיםוסנהדרין,כךמיתתהשור.

בטל ,ובהמה דרכה לימנות .ורב אשי משני התם ,דבעלי חיים חשיבי ולא

ה(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת .ובתומים )סימן לז סקכ"א( ובחידושי

בטלי.עודאמרההגמ'שם)עג,(:דהאדלאאמרינןדניכבשינהודניידי,ונימא

הגרי"ז )זבחים עא (.כתבו ,דאין כוונת רש"י דמיתת השור הוי קנס ,אלא

כלדפרישמרובאפריש,גזירהמשוםקבוע,וכדפירשרש"י)שם(ד"האלא,

דאתא לאפוקי דלא נימא דהודאת הבעלים הוי כהודאת בעל דין ויוכל

דשמאיקחמהבהמותאחתאחתקודםשנדו.

לחייבשורומיתה,ולכךמפרשדכשםשבדיניקנסבעיהעמדהבדיןעלידי

ב(מתני' ,הרובע והנרבע וכו' .הקשה התוס' יו"ט )בכורות פ"ט מ"ז( ,מאי

עדים,כךמיתתהשוראינהאלאעלפישניעדים,ולאעלידיעדאחדאו

טעמאלאתני"יתום"בכללהאסוריןלמזבח].ובשלמא"נדמה"לאתני,כמו

הבעלים .וכן הגיה הצאן קדשים )זבחים שם( ברש"י )שם(" ,כמודה בקנס

שכתבותוס'בבכורות )נז(.ד"החוץ,דבכלמקוםדחשיבכלאים,רגיללדלג

דפטור".

נדמה,משוםדדמיקצתלכלאים[.וכתב,דתנאושייר,ושיירנמינדמה].ואף

ו(בסוה"ד ,אבלמילתאדלהדיוטנמיאסורהאימאליבטלקמ"להתםימותו

דנדמה שייך לשייר לבדו משום דדמי לכלאים כדלעיל ,מכל מקום אפשר

דאפי'לגביהדיוטלאבטילוכו'.רש"יכתביד בזבחים )עא(:ד"ההנימילי,

לשייראגביועודאחר,ושיירנמי"נוגח",ועייןתוס'יו"ט)פ"ומ"א([.וכןכתב

פירש באופן אחר ,דסלקא דעתין דכיון דלהדיוט נמי מיתסרי ,אימא נעביד

השיטה מקובצת )הנדפס מחדש בכורות מב (.אברייתא דהתם ,בשם תוס'

להו תקנתא דלא ימותו ,אלא יבטלו ברובא ויקריבם אחד אחד חוץ מאחד

חיצוניות .עוד תירץ התוס' יו"ט ,על פי הכסף משנה )פ"ג מאיסורי מזבח

שבהן.והשיטהמקובצת )שםהשמטותאות י(כתבעלדבריו,דכיוןדמיבטל

ה"ד( בשם הר"י קורקוס ,דכיון דאי אפשר לצמצם ,אין לנו יתום ,דמפסיל

ברוב אינו צריך להקריבם אחד אחד .ועל מה שכתב שמקריב הכל חוץ

כבר משום יוצא דופן ,וכדאמרינן בחולין )לח ,(:דיתום לא הוי אלא היכא

מאחד,העיר,דלאאמרינןהכיאלאבתרומהטהורה,מפניגזלהשבט,ולא

דאמופירשהלמיתהוהוולדפירשלחיים.והרש"ש)בכורותשם(כתב,דתנא

בשאראיסורים.וכןשיטתהרשב"א )ביצהג(:והר"ש )ערלהפ"גמ"ו(.אמנם

דמתניתיןסבר,דיתוםאינופסולבקדשים.והכיאשכחנאבמכילתא )פרשת

רש"יאזיללשיטתיהבביצה)שם(ד"היעלו,ובעבודהזרה)עד(.ד"הואיסורי

באפי"ח(שיטתבןעזאי.ובספרפירושיםוחידושיםכתב,דיתוםבכלל"יוצא

הנאה.

דופן".

ז(גמ' ,ושיער נזיר .פירש רש"י ד"ה ושיער נזיר ,דאסור בהנאה ,לפי דבעי

ג(רש"י ד"ה כל האסורין ,בתוה"ד ,אבל טרפה לא משכחת לה אלא

שילוח תחת הדוד .וכן כתב נמי לקמן )לג (:בד"ה ושיער נזיר )בהגהת

כדמוקיםוכו'.רבינוגרשום פירש,דמשכחתלהבגונאדניקבהוושטולאחר

השיטהמקובצתאותכד(.וכןכתברש"יבעבודהזרה )עד(.ד"הושערנזיר.

מיכן הבריא העור עליו ,ונתערבה באחרות .והחשק שלמה )בהגהות על

והכי איתא בירושלמי )שם פ"ה הי"ב( .והתוס' יו"ט )עבודה זרה פ"ה מ"ט(

רבינוגרשום(הקשה,אמאילאמפרשכדאוקמההגמ'בזבחים כמושהביא

תמה ,דהגמ' בקדושין )נז (:ילפה לדינא דשיער נזיר אסור בהנאה ,מדכתיב

רש"י כאן .והוסיף ,דהגמ' בזבחים לא אוקוי בגונא שכתב רבינו גרשום,

"קדש יהיה גדל פרע שער ראשו" .ובתוס' ר"י מפאריש )עבודה זרה שם(

משום דהאי גונא מקרי נבילה ולא טריפה .וכמו שכתב הרמב"ם )פ"ג

הוסיף להקשות ,דטעמא דכתב רש"י ,לא הוי אלא בנזיר טהור )כצ"ל שם(

משחיטההי"ט(,דנקובתהושטהוינבילהמחיים.אמנםהגר"מאילן )מובא

שמגלח במלאת ימי נזירותו ,ולא בנזיר שמגלח משום שנטמא ,דלא בעינן

בהגהות על השיטה מקובצת הנדפס מחדש( הקשה ,דלריש לקיש דאמר

שילוח השיער תחת הדוד .והביא הגמ' בקדושין )שם( ,אמנם הביא ,דברי

בחולין )לב (:דמהני שחיטה שלא במקום נקב ,ודאי נקובת הושט לא הויא

הירושלמי דלעיל כרש"י .ובחידושי הגרי"ז )לקמן לג (:תמה ,מהיכי תיתי

נבילה ,ואם כן אמאי בזבחים )שם( מובא דריש לקיש תירץ מתניתין

דטעמאדשילוחהשיערתחתהדוד,משוםדאסורבהנאה,דלמאהוימעצם

דאיערובבנפולה,האלדידיהאפשרלשנוייכמושכתברבינוגרשום.

חיוביהנזיר.

ד(רש"י ד"ה אבל )קמא( ,בתוה"ד ,או שהבעלים הודו ומודה בקנס פטור.

ח(גמ' ,דתנו רבנן מן הבהמה להוציא רובע ונרבע וכו' .כתב הרמב"ם )פ"ג

אמנם תוס' בזבחים )עא (.ד"ה על פי ,הוכיחו דלא הוי קנס] .ועיין באות

מאיסורי מזבח ה"ז( ,דאם עבר והקריב רובע ונרבע ושאר הפסולין שלא

הבאה[.ולכךכתבולפרשעלפיהגמ'לקמן)כט,(.דלאנהרגעלפיהבעלים

נתפרשהאזהרתןבפירושבתורה,אינולוקהמןהתורה,לפישלאנתפרשה

משום,דמדמיעטההתורהמ"מןהבהמה"שרובעונרבעעלפיהבעליםאינם

אזהרתן .אמנם הרמב"ן )בשכחת הלאוין ל"ת ד( ,הביא מהתוספתא )מכות

ראויים לגבוה ,משמע דלהדיוט מותרים .והים של שלמה )בבא קמא פ"ג

פ"גה"גותמורהפ"אה"ו(,דהמקדישרובעונרבעומוקצהונעבדעוברמשום

סימןכא(והברכתהזבח )זבחיםשם(הקשו,מניןדקראנצרךלהיכאשהודו

חמשהלאוין,משוםבלתקדישובלתשאולובלתזרוקובלתקטירחלבוובל

בעליו,דילמאנצרךבמקוםשהעידעליועדאחד.והתוס'בבבאקמא )מא(:

תקטיר מקצתו ,וביאר ,דהלאו בכל הפסולין מדכתיב )דברים יז ,א( "לא
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גליא,אמרושישלכנותוביתכריא,וכנגדהאילןהגבוהדקריעיןכל,אמרו

תזבח לה' אלוקיך קרבן אשר יהיה בו מום כל דבר רע" ,וכל הקרבנות
הפסוליןבכללכלדבררעהם.

שישלכנותועיןקוץ.

ט(גמ' ,חורש בשור וחמור יוכיח וכו' .הקשה הר"ש משאנץ )על התורת

טז(גמ' ,גבי בקר כתיב וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב .השיטה

כהנים דיבורא דנדבה פ"ב ה"ז(,אמאי לא הוכיח כן מבהמת קדשים דעבד

מקובצת)בבאקמאמ(:הביאשהקשהה"ראליעזרמגרמישא,דגבינוגחנמי

בה עבודה ,דמותרת לגבוה .ותירץ ,דהוי מצי למידחי ,דשאני התם דאין

כתיב שור ,ואם כן מסתברא טפי לאוקמי ביה ,דחמיר טפי מנעבד .ותירץ,

איסורואלאלקדשים,מהשאיןכןרובעונרבעשנאסרואףלחולין.

דההואשורלאודוקא,כדילפינןמשורשורמשבת,אבל"וימירואתכבודם

י(גמ' ,הודאת עד אחד פוסלתו מהקרבה .פירש רש"י ד"ה הודאת ,דכיון

וגו'",הוידוקאבעגלדהויבקר.והריטב"א)נדהמא(.כתב,דאדרבהעבודה

דאמר חכם מום קבוע הוא ,פסול מהקרבה .אמנם רבינו הלל )על התורת

זרהחמירא,ולהכיממעטקודםנעבד.ועייןעודתורתחייםומהדוראבתרא

כהניםפרשתאדנדבהפ"בה"ז(פירש,דעדאחדנאמןלומרדאיתבהמום,

בבאקמאשם.

ומיירי בגוונא דאין המום בגלוי .ובמרומי שדה הקשה על רש"י ,אמאי לא

יז(גמ' ,מן הצאן להוציא את המוקצה ומן הבקר להוציא את הנוגח .כתב

פירשכן.

השיטהמקובצת)בבאקמא מ(:בשםה"ראליעזרמגרמישא,דודאיאילאו

יא(תוס'ד"הטול ,בתוה"ד,וא"תלמהליקלוחומרלרובעונרבעע"פשני

יתורא דוי"ו ,הוה ממעטינן נוגח ולא מוקצה ,דהא חמיר טפי] ,עיין אות

עדים תיפוק ליה ממשקה ישראל וכו' .המקדש דוד )סימן לג סק"ג( תירץ

הקודמת[,והאדנקטהכאמוקצהתחילה,משום,דרצהלנקוטמוקצהבתר

קושייתם ,על פי מה שכתב להוכיח דבשעיר המשתלח ליכא פסולא

נעבד,דתרוייהוענייניעבודהזרההם.

ד"ממשקה ישראל" ,מהא דילפי בחולין )יא (.ששעיר המשתלח לא יהיה

יח(רש"י ד"ה מוקצה ,שהקצוהו לצורך תקרובת עבודת כוכבים .וכן כתב

טריפה,מהאדאיןהגורלקובעאלאבדברהראוילשם,ומבוארדבלאוהכי

רש"י בזבחים )עא (.ד"ה ברובע .ובהגהות ברכת הזבח )שם( ,מחק תיבת

היה יכול להיות טריפה ,אף דליכא "ממשקה ישראל" ,ואם כן בשעיר

"תקרובת" ,לפי שדוקא אם הקצוהו לעבודת כוכבים עצמו אסור ,אבל

המשתלח איצטריךלמילף בקל וחומר מבעל מום לפסול את הרובע) ,דהא

המוקצהלתקרובתעבודתכוכביםאינואסור.וכתבהרש"ש )שם(,דבחינם

אף גבי שעיר המשתלח פוסל מום כמבואר ביומא סג .(:וביאר ,דהטעם

מחקו ,דהמוקצה לתקרובת עבודת כוכבים נמי אסור .וכן מבואר ברש"י

דליכא פסולא ד"ממשקה ישראל" בשעיר המשתלח ,משום דהשעיר עצמו

בזבחים)כז(:ד"הוכן.והאורשמח)פ"דמאיסורימזבחה"ד(הוכיחכןמהגמ'

לעולם אסור להדיוט ,דמחיים אסור באכילה משום אבר מן החי ,ולאחר

לקמן )כט ,(.דיליף לאסור מוקצה ,מקרא ד"תשמרו להקריב לי במועדו",

שילוח הווי נבילה ,ומה שקודם שילוח יכול לשוחטו ולאוכלו לא מיחשיב

דדרשינן לי ולא לאדון אחר ,ואם כן כל שימור שהוא לאדון אחר ,בין אם

"ממשקהישראל",דהאגםטבליכוללתקןומכלמקוםכלזמןשלאתיקנו

הוא לעבודהזרה עצמה ,בין אם הוא לתשמישי עבודה זרה אסורה.אמנם

אינונחשב"ממשקהישראל",ועייןמהשתירץעודובאותהבאה.

הראב"ד )פ"דמאיסורימזבחה"ד(,פליגארש"י,וסוברדמוקצההיינודוקא

יב(בא"ד שם .עיין באות הקודמת ,אמנם בספר נאות יעקב )סימן טו סק"ג(

שהקצוגופולעבודתכוכבים.

הוכיח דאף בכהאי גוונא איכא פסולא ד"ממשקה ישראל" ,דהא מליקת

יט(גמ' ,שהרובע עושה אונס כרצון .פירש רש"י בבא קמא )מ (:ד"ה רובע,

עולתהעוףדכהןמוזהרעליהמשוםנבילה)דלאהותרלכהניםאלאחטאת

דרצה לומר "נרבע" דנרבע אנוס הוא ונסקל כרובע ,דכתיב "ואת הבהמה

העוף( ,ומכל מקום טריפה פוסלת בו ,אף דגם בלאו הכי אסור באכילה.

תהרוגו"].עייןבמזרחי )ויקראא,בד"המהאדם(דכתב,והנרבעכברחייב

]אמנם מאי דנקט דכהן שאכל מליקת עולת העוף חייב משום נבילה,

עליו הכתוב הריגה בין ברצון בין שלא ברצון ,כדכתיב )כ ,טו( "ואיש אשר

באחיעזר )יורה דעה סימן ז' סק"ג( ובצפנת פענח )קונטרס השלמה לח"ד

יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרוגו" וסתם בהמה אינה

עמוד  (29נסתפקו בכך ,דשמא כיון דהתורה התירה מליקה לכהנים הוי

נרבעת ברצונה[ .ותוס' )שם( ד"ה רובע הבינו ,דכונת הגמ' לרובע ולא

היתרגמוראףבעולתהעוף[.

לנרבע ,והקשו איך שייך רובע באונס ,הא אין קישוי אלא לדעת .ותירצו,
כגון שנתקשה למינו והביאתו עליה .וכתב הפני יהושע בבא קמא שם,

דףכחע"ב

דרש"י נמי סובר כתוס' דברובע נמי חייב אונס כרצון ,והא דכתב רש"י

יג(תוס' ד"ה אמר רב אשי ,בתוה"ד ,תימה אמאי לא קאמר אתנן וכו'.

דנרבע אנוס הוא היינו משום דלא מצינו בהדיא דרובע באונס חייב אלא

המרומי שדה תירץ ,דיש לומר דשאני אתנן ומחיר דבדעת בעלים מיפסלי,

ילפינןמנרבעדחייבאףשאנוס.

מה שאין כן רובע ונרבע ,ואי מתרווייהו בעל מום ואתנן ומחיר ,הא לא

כ(גמ',שהנוגחמשלםאתהכופרמהשאיןכןברובע .בגמ'בבאקמא )מ(:

אפשרלעשותמההצדהשוה.

מקשיאהאדתנידרובעאינומשלםאתהכופר,היכידמי,אירבעהוקטלה,

יד(גמ',ההואלכנותלהםשםהואדאתאוכו' .כתבהגרע"אבגליוןהש"ס,

אמאי אינו חייב כופר ,ואי לא קטלה ,אם כןליכא קולא ברובע,דהא דאין

דברמב"ם לא נזכר דין זה .והלחם משנה )פ"ח מעבודה זרה ה"ט( הקשה,

משלםכפרמשוםדלאקטלה.ואביימשניהתם,דבאמתמיירידלאקטלה

מהא דאיתא בעבודה זרה )מה ,(:דלרבנן דסברי דאילן שנטעו ולבסוף עבדו

ברביעתו ,אלא דאתיוה לבית דינא וקטלוה .וסלקא דעתין דכמאן דקטלה

מותר,קראד"ואבדתם"אתאלדינאדכינוישם,ואםכןהרמב"ם)שםה"ג(

דמי .ורבא משני התם ,דלעולםדרבעה וקטלה ,ואינו חייב כופר ,לפי שאין

דפסקכרבנן,לאהוהליהלהשמיטהאידינא.ובפירושספרידבירב )לרבי

כוונתואלאלהנאתעצמו.

דודפארדופרשתראהפיסקאסא(כתב,דאפשרשהרמב"םסובר,דהחיוב

כא(גמ' ,הרובע והנרבע הם כקדשים שקדם מום עובר להקדשן וכו' .הצאן

לכנות לה שם ,נאמר רק לשעה ,שנכנסו לארץ ,ולא לדורות .עוד תירץ,

קדשיםגרסעלפיהילקוט,אףמוקצהונעבדומחירוכלאיםוטריפה.והקשה

דסברכהניתנאידהתם,דסברידקראאתאלדרשאאחרינא.והמנחתחינוך

בספר עבודה ברורה ,דשיטת ר' אושעיא לעיל )יז (.דהמקדיש טריפה אינה

)תלו,ב(ביאר,דשינויהשםבכללהמצוהלאבדעבודהזרה,ועלכןלאבעי

אלא כמקדיש עצים ואבנים .ואפילו לשיטת שמואל התם ,דלרבנן אפשר

ליחדלההלכה.אמנםהטור)יור"דקמוסעיףטו(פסקלהלהדיא.

להקדיש טריפה קדושת הגוף ,הא כתב הריטב"א בנדה )מא (.דהיינו דוקא

טו(גמ',לביתגליאוכו',פניהמולך]ובריטב"א)עבודהזרהמו(.הגירסא,פני

בטריפה ,והכא גריס אף כלאים .וכן הרשב"א )שם( כתב )בתירוצו קמא(,

מלך[וכו',עיןכלעיןקוץ.כתבהחסדידוד)עלהתוספתאשם(,דקתניתלת

דדברי שמואל לא נאמרו אלא בתמורה ולא בסתם הקדש ,והכא קתני

גווני משום דיש שלשה מיני עבודה זרה .א .בית שעובדים אותו בעבודה

דאפשר להקדיש טריפה .והרש"ש )על הרמב"ם פ"ג מאיסורי מזבח ה"י,

זרה,ב .צלמיםהעשוייםכפרצוףפנים,ג.אשרה,דהיינואילןהנעבד.וכנגד

מובאבספרהלקוטיםשם(,הוכיח,דגירסאזומשובשת,עייןשם.

הצלםשקרויפנימלך,אמרושישלכנותופניכלב,וכנגדהביתשקרויבית

כב(גמ' ,מנין שהן אסורין וכו' כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר

ב
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ערוה ועבודת כוכבים .כתב בספר מתן בסתר בשם ספר בני שמואל,

ותירץ,דמשכחתלהבהקצהוהיוםלשבעשניםדנאסרלאלתר,וכןבגדעון

דלשיטתיהילפינןלפסולנוגח,מרובע,דסביראליהדתרוייהושקוליןויבואו

לאהיההפרבןשבעשנים,אלאהוקצהלשבעשנים.וכדבריוהקשהותירץ

שניהם .ועיין עוד ברמב"ם )פ"ג מאיסורי מזבח ה"ו( .והחסדי דוד )על

בפירוש הריב"א )ויקרא א,ב( .אמנם עיין מה שכתבנו לעיל באות כה] .וכן

התוספתאב"קפ"דה"ח(כתב,דאףנוגחיליףמ"משחתם",דאיןלךהשחתה

קשהללישנאבתראדרש"יד"הל"א,דסברדהכאהותרמשוםדעברשבע

גדולה מזו ,עיין עוד שם .ועיין עוד בהגהות הרד"ל )על תוס' ד"ה והאי(

שנים,דמכלמקוםהוהפסולמדיןזקן[.

ובאותהבאה.

כח(גמ' ,ולילה וזרות .כתב המקדש דוד )קדשים סימן כז( ,דיש לעיין מה

כג(גמ',מיבעיליהפרטלחולהזקןומזוהם .בספראוצרחיים הקשה,דהא

שייך איסור זרות בחוץ ,הא בבמה מקריבין אפילו זרים .וכתב דנראה,

איכאארבעהמיעוטיםלעיל,והכאליכאלמעטכיאםשלשהדברים.וכתב,

דאדרבה הדין נותן לאסור משום זרות אף בבמה כיון דהוי הקרבה ,וכמו

דדוחקלומרדהאיתנאוי"וד"ומןהצאן"לאדריש.ותירץ,דהוי"ואיצטריך

טמא שהקריב בבמה חייב ,אלא דבבמה נתרבו זרים אף לכתחילה ,אלא

לנוגח ,דלא אתי מהך קרא ד"משחתם" ,דלא יליף אלא דבר ערוה ועבודה

שנתרבודוקאבשעתהיתרהבמות,אבלבשעתאיסורהבמותדהותרלשעה

זרה.ועייןבאותהקודמת.

עלפינביא,וחשיבהקרבהמעלייתא,זראסורלהקריבקרבן,וצריךלהיתר

כד(גמ',זקן .שיטתהרמב"ם )פ"אממעשההקרבנותהי"א(,דזקן,בצאןהוי

עלפינביא.ועייןעודבדבראברהם)ח"גסימןאסק"דבהג"ה(.

לאחרשתישנים,ודבקראחרשלששנים.ועייןעודבתוס'יומא )סה(:ד"ה
משום דכתבו דאחר ג' שנים פסול להקרבה] ,ולכאורה כוונתם משום פסול

דףכטע"א

זקן[ .אמנםהשיטהמקובצת )כתובותעה(.הביאבשםרש"יבמהדוראקמא,

א(גמ' ,וכלי שרת .פירש רש"י ד"ה וכלי שרת ,דהיינו שלא הוצרך לכלי

דכתב,דלאידענאמכמההויזקןגביבהמה,דגביאדםקיימאלן)חוליןכד(:

שרת.וכתבהמרומישדה,דאיןלומרשגדעוןלקחכליהדיוטוהקדישםלכלי

עד דמרתת .וכן המשנה למלך )פ"ד מאיסורי מזבח ה"ו( כתב ,דלכאורה

שרת ,דהא אמרינן בזבחים )קטז ,(:דכל שהשתמש בהם הדיוט הוי פסול

השיעורהוא,שרותתתכבאדם,וקודםלכןרקלכתחילהלאמקריביןאותו.

לכלישרת.

והביא דברי הרמב"ם דלא כתב כן .והרלב"ג )פרשת ויקרא הובא בכנסת

ב(גמ' ,ועצי אשירה .בתשובות רבינו אברהם בן הרמב"ם )הוצאת מקיצי

הראשונים( כתב ,דזקן הוי משעברו עליו שבע שנים ,וזה מבואר מן החוש,

נרדמיםסימןטו(כתב,ששריפתעציהאשירההיתההוראתשעה,לפיציווי

שאחרזמןזהיתחילולהחלשפעולותיהםהטבעיות.ועייןלהלןאותכז.

אלקילשםשריפתהאשרהומחייתזכרה.

כה(גמ' ,אין אסור אלא מוקצה לשבע שנים .פירש רש"י ד"ה לשבעה,

ג(רש"יד"העדשיעבדו,בושוםעבודהוכו',ל"אאיןמוקצהאסוראלאעד

בפירוש קמא ,דאינו נאסר אלא אם הוקצה לשבע שנים .וכן שיטת התוס'

וכו' .כתב בחידושי הגרי"ז )זבחים עא ,(.דפירוש קמא סבר ,דלא מהני

בבבא בתרא )קכט (:ד"ה חוץ ,והתוס' הרא"ש )שם ,מובא בשיטה מקובצת

להפקיעאיסורמוקצה,דפסולמוקצהלאהוימחמתשהיאמוקצהלעבודה

שם(.וכןשיטתרבינוגרשום )הכא(.אלאדבדבריומבואר,דאףאםהקצהו

זרה ,אלא דכיון שהקצה את הבהמה לעבודה זרה ,חל בה חלות פסול,

לשבעשניםאינונאסראלאלאחרשבעשנים.וכןמשמעברד"ק)שופטיםו,

וכרובע ונרבע דלא שייך לבטל איסורם .וכן הקשה המהר"י קורקוס )פ"ב

כה(.אמנםבתוס' )שם(ובתוס'הרא"ש )שם(מבואר,דהיכאדהקצהולשבע

מאיסורי מזבח ה"ד( לפירוש בתרא ,דהוי כאשירה שבטלה ,שאין מביאין

שניםנאסרלאלתר.וכןמבוארבריב"אהמובאבאותכז.

ממנהעציםלמערכה.

כו(גמ' ,והתם מוקצה בלחוד הוה נעבד נמי הוה .הקשה החק נתן ,לפירוש

ד(גמ',איןמוקצהאסורוכו',עד שיגזזויעבדובו .לפירושקמאדרש"יד"ה

קמא דרש"י ד"ה לשבעה שנים ,דגמרינן מקרא דאין איסור מוקצה אלא

עדשיעבדו,היינודלאנאסראלאמאימתישיגזזויעבדובו.והקשהבחידושי

לאחר שבע שנים ,והיינו דמעשה דקרא דהתם הוי מוקצה ,ומכל מקום

הרמב"ן )בבאבתראקכט,(:דאדרבה,כיוןשגוזזיןאותה,נראהדאיןדעתם

התירוהקב"ה,אםכןמאימקשי,האמצינןלמימר,דאיןהכינמידהוינמי

להקריבה .ולכן הכריע כפירוש בתרא דרש"י ,דרצה לומר דלאחר מכן לא

נעבד ומכל מקום התירו הקב"ה .והעולת שלמה ביאר ,דריש לקיש סבר,

הוימוקצה.

דהא דאמר ה' לגדעון "קח אתהפר השנישבע שנים",היינו קודם שיגמרו

ה(תוס' ד"ה מנא ה"מ ,תימה מהיכא תיתי לאסור וכו' .בחידושי הגרע"א

סוף שבע שנים ,דאכתי לא הוי מוקצה] ,אמנם עיין אות הקודמת[ ,ולהכי

תמהעלתמיהתם,האודאימסתברלאסורלהדיוטככלנעבד,דמהיכיתיתי

פריך ,דבלאו הכי הוה נעבד ואפילו הכי התירו הקב"ה ,ואם כן דלמא הוי

לחדשדבבעליחייםליכאאיסורלהדיוט.

נמי מוקצה .וכתב,דלפי זה צריך לגרוס ברש"י ד"ה ופר" ,שיפטמוהו" שבע

ו(גמ' ,אמר רב פפא דאמר קרא ממשקה ישראל מן המותר לישראל וכו'.

וכו' .ולגירסא דילן ביאר ,דקושית הגמ' דנילף מינה דלא הוי מוקצה ,אלא

בקובץ הערות )סימן ל סק"ו( דן ,אם האיסור לגבוה הוי משום דאסור

אםכןעבדוהו.אמנםהקשהדלפיזה,מהאמררבאדלעולםעבדוהווחידוש

להדיוט ,או דמהאי טעמא גופא דנאסר להדיוט נאסר אף לגבוה ,והוכיח

הוא,האעדהשתאנמיידעדחידושהוא,אלאדיליףדהכיאורחיהלמעבד.

מהאדאיתאבירושלמי)סוכהפ"בה"ז(,דמיםמגוליםפסוליםלמזבחמשום

והדבר שאול )סימן סד ,טז( ביאר ,דריש לקיש סבר ,דכשם שנצטווה גדעון

"משקה ישראל" ,והרי הטעם שאסור להדיוט שהוא מחששסכנהלא שייך

להקריב בעצי אשירה כדי למחותה) ,עיין לקמן כט .אות ב( כך נצטווה

לגבוה ,אלא דמוכח דסיבת הפסול הוא משום דאסור באכילה להדיוט .אך

להקריב תקרובת הבעל ,והיינו דקאמר קרא "שבע שנים" ,דבהכי חשיב

עייןשםשכתבלהוכיחמהגמ'מנחות)סח(:איפכא.

מוקצה.ומקשינןדנעבדנמיהוה,ובלאוהכיאסור,וסגיבהאלהקריבו,אלא

ז(גמ' ,דתניא כשהוא אומר מן הבקר שאין תלמוד לומר אלא להוציא את

עלכרחךלאומהאיטעמאנזכרבכתובשהיהשלשבעשנים.ולפיזהכתב,

הטריפה .הרמב"ם )פ"ב מאיסורי מזבח ה"י( כתב ,דפסול טריפה למזבח

דהא דאמר רבא דחידוש הוא ,היינו אף לריש לקיש ,ואגב אורחה נקטוהו,

ֶיך .והקשה
פנ ָ
ּׂשא ָ
ה ִי ָ
או ֲ
ה ִי ְר ְצ ָך ֹ
ת ָך ֲ
ל ֶפ ָח ֶ
יבהּו נָא ְ
דה ְק ִר ֵ
מקרא )מלאכי א ,ח(  ַ

אלאעיקרדבריוהוא,דבאמתעבדוהו,ודבריר'אבאברכהנאמסייעיליה,

הבסףמשנה,דלכאורהמבוארבדבריודאינואסוראלאמדרבנן,והאהכא

דהזכירנמי"נעבד".

דרשינןלהמקראד"מןהבקר".וכתב,דאפשרדהרמב"םסברדבאמתפסול

כז(גמ' ,שמונה דברים התירו באותו לילה וכו' .הקשה הטורי אבן )ראש

מדרבנן,אלאשסמכודינםעלהכתובים.אושכוונתולומר,דאףאילאהוי

השנהי,(:לשיטתהרמב"ם)פ"אממעשההקרבנותהי"א(דפסולזקןבבהמה

פסולמןהתורה,היהלנולפוסלומשוםהקריבהונאלפחתך.ובשו"ת נודע

הוילאחרשלששנים,עייןאותב,אמאילאמנהתשעהדברים,דהאהפר

ביהודה)מהדו"תאו"חסימןקלד(כתב,דמשוםדאיתאהכאשלושדרשות

השני בן שבע שנים הוה .ועוד הקשה ,ללישנא קמא דרש"י ד"ה לשבעה,

לשלושהמיניטריפה,לאחשהרמב"םלפרשאתכולם,דהאאיןדרכואלא

דאיןפסולמוקצהאלאבהוקצהשבעשנים,תיפוקליהדכברנפסלמדיןזקן.

לפסוקהלכות,ולכךהביאטעםמדבריקבלהשהואטעםלכולם.
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ברשותה דאמירתה לגבוה כמסירתה להדיוט] .ולכאורה צריך לבאר כן

ח(גמ',סלקאדעתךאמינאהנימיליהיכאדלאהיהלהשעתהכושרוכו'.
הקשההרש"ש,לפיזה,מנלןדמוקצהונעבדשרילהדיוט,האאיצטריךקרא

לשיטת רש"י המובאת באות יב[ .אמנם תוס' )שם( ד"ה או דלמא ביארו,

למעוטיהיכאדהיתהלהשעתהכושר,דלאילפינן"ממשקהישראל".וכתב,

דהספק הוא ,דשמא מאחר דאיתיה בשעת ביאה ,חל איסור אתנן למפרע

דעל כרחך צריך לומר כמו שכתבו תוס' במנחות )ו (.ד"ה כתב ,דלמסקנא

משעהדיהיבלה,דבההיאשעתאלאהיההקדש].ולאחשיבשהאתנןחל

אחרדגלילןקראדטרפהנאסראףהיכאדהיתהלהשעתהכושר,גמרינן,

עלהקדש[.

דאיכא פסולא דמשקה ישראל בכל גווני .וכתב ,דלפי זה לא נצטרך למה

טז(גמ' ,שם .כתב המאירי )עבודה זרה סג ,(.דהיכא דקדמה ומכרתו ,יש

שכתב רש"י בד"ה אימא תשתרי .וקדשי דוד כתב ,דאף רש"י מודה לכך,

אומריםדתליבהאיספיקא,דמהלימכרולשמיםומהלימכרולהדיוט.ויש

אלאדבתחילהלאהוכרחלפרשכן,עייןשם.

אומרים ,דודאי אין עליו שם אתנן ,ממה שאמרו דהצד להתיר משום

ט(גמ' ,לא צריכא דשקלה אגרא חדא ויהיב לה מאה וכו' .כתבו הערוך

דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ,דמשמע דבמסירתו להדיוט אין אחריו

השלחן העתיד )הלכות איסורי מזבח סימן נו סקי"ב( והלקוטי הלכות )עיין

שם אתנן כלל .ועיין במרומי שדה )שם( שכתב איפכא ,דבקדמה ונתנה

משפטאותש(,דאיןכולןנאסריןאלאכשנתןכולןבבתאחת.

לאדםבמתנה,ודאיאסור.

י(גמ',שם.הקשובשו"תבניןציון )חדשותסימןקמח(והזרעאברהם )ח"ב

יז(גמ',והאמחוסרמשיכה .כתבובחידושיהרמב"ןוהרשב"אוהר"ן )עבודה

סי"א אות ה( ,דלכאורה תלוי האי דינא בהא דפליגי אביי ורבא לעיל )ו,(:

זרה סג ,(.דאין הקושיא אלא אליבא דריש לקיש ,דאמר משיכה קונה מן

בהדיןדמסיקבחבריהארבעזוזיברביתא,ויהיבלמלוהגלימאדשויחמשא,

התורה ,אבל לרבי יוחנן דאמר ,דמדאורייתא מעות קונות ,לא קשיא מידי,

אימפקינןמיניהחמשאורקארבע.וכתבהזרעאברהם,דשאנירביתדכיון

כיון דמדאורייתא מעות קונות ואתנן אסור מדאורייתא .וכתבו ,דכן נראה

דמכלמקוםלאקצץליהחמש,איןעלהזוזהחמישישםרביתקצוצה,מה

שפירש רש"י )שם( ד"ה עובד כוכבים .אמנם תוס' )שם( ד"ה והא כתבו,

שאיןהכאכמהדיהיבלההויאתנן.

דפריך אפילו אליבא דרבי יוחנן ,דכיון שהפקיעו חכמים קנין במעות ,גם
ממנה הפקיעו ,ואין כאן אתנן .אמנם התוס' )שם( בד"ה בזונה ,כתבו

דףכטע"ב

דשינויאדגמ'דמייריבזונהעובדתכוכבים,לאאתיאלרבייוחנן,דהאאית

יא(גמ' ,שקדמה והקריבתו .כתב התורת חיים )עבודה זרה סב ,(:דמיירי

ליהדעובדכוכביםקונהבמשיכהולאבמעות.

שהיתה חייבת להביא קרבן ,ואשמועינן דנפקה ידי חובתה ,דלא הוי אתנן

יח(גמ' ,כגון דקאי בחצרה .כתבו תוס' בעבודה זרה )סג (.ד"ה כגון ,דמכל

למפרע .ובספר עבודת עבודה )שם( כתב ,דנפקא מינה אי זורקין הדם ,ואי

מקוםבטלהסתם,אפילואיקאיבחצרהעםטלאיםאחריםשלו,ואינויכול

כברזרקו,נפקאמינהאםהבשרנאכל.

לדחותה לטלה מן השוק ,מכל מקום אין שם אתנן חל עליו ,אף אי יש

יב(גמ' ,אי נימא דאקניה ניהליה לאלתר פשיטא דמותר דעד כאן לא בא

ברירה,דאיןאתנןחלאלאעלהמבוררבשעתביאה.והקשובחידושיהחתם

עליה .כתב רבינו גרשום ,דרצה לומר דבכהאי גוונא אפילו לא קדמה

סופר ,במרומי שדה )שם( והחיי אריה ,מאי שנא מ"מחיר כלב" ,דמבואר

והקריבתומותר.וכןכתבהרשב"אבתורתהבית )משמרתהביתה,ד(בדעת

לקמן )ל (.דנאסר בכהאי גוונא .ובדפוס פיזרו הגירסא בתוס' )שם( ,דבטלה

רש"י].ואפשרדכוונתולרש"יעבודהזרה )סג(.ד"הקני,דכתב,קודםביאה

סתםמותראפילועומדבחצרה,הואילויכוללדחותהלטלהמןהשוקאפילו

פשיטא דמותר דאע"ג דע"מ ביאה יהביה ניהלה כיון דמקמי ביאה יהביה

לאנולדעדיין,ולפיזהאתישפיר.

ניהלה לאו שכר ביאה הוא[ .אמנם שיטת התוס' בעבודה זרה )סב (:ד"ה

יט(גמ',האיהביתלהמעיקרא .פירש רש"יד"ההא,דהואילוקאי בחצרה,

אלא ,דלא שרי אלא היכא דליתיה בשעת ביאה ,אבל אי איתיה בשעת

קניא ליה בשעת ביאה מיד ,ואמאי קרי ליה ואחר כך נתן .ועוד ,דפשיטא

ביאה חל עליו שם אתנן למפרע ,עיין שם .וכתב הקהילות יעקב )שבועות

דאסור .וכתב בחידושי הראב"ד )עבודה זרה סג ,(.דגבי זונה גויה נמי מצי

סימןכב(,דלפידבריהםמוכח,דדברשאינובעולםדלאשייךשיחולאיסור

לאקשויי הכי ,דקא קני ליה להאי משעת ביאה .וכתב ,דתירוצא נמי סליק

מכאן ולהבא ,לא חל עליו אף איסור למפרע .וכן כתב הצפנת פענח )פ"ג

לתרווייהובעניןאחד.וכןכתבהקדשידודהכא.

מתשובהה"ב(.

כ(תוס'ד"הכגון,בתוה"ד,אבלהקנהלהקניןסודרכשתיבעליליתקניוכו'.

יג(גמ' ,שם .עיין מה שכתבנו באות הקודמת ,דשיטת רש"י ,דאפילו לא

כתבהמנחתחינוך )תקעא,טז(,דצריךלומרשבשעתביאההקנהלהבקנין

קדמהוהקריבתומותר.וביארבדברשאול )סה,ד(עלפירש"יבעבודהזרה

סודר,דאיקודםביאההקנהלה,בשעתביאהלאקניא,דהדרסודרלמריה.

)סג (.ד"ה ואי ,דכיון דאמר לה שתקנה מעכשיו ,היתה כוונתו לתת לה

אמנם מלשון השיטה מקובצת )אות ט' בהשמטות( ,לא משמע כן ,דכתב

הטלהבמתנתחינם,והיתהכוונתולרצותהשתסכיםלהיבעללו.

בסוף דבריו ,דמשכחת לה לפי המסקנא על ידי קנין סודר קודם הביאה

יד(גמ',ואלאדאמרלהלא ניקנילךעדשעתביאהמימציאמקרבהליה

שתקננובשעתהביאהוכו'.

אישכייקדישוכו' .גירסתהגמ'בעבודהזרה )סג(.היא",ואידלאאמרלה

כא(גמ',אתנןזכר.פירשרש"יד"האתנןזכר,שבאעלהזכרונתןלואתנן,

קני ליך מעכשיו היכי מצי מקרבה וכו'" .וכן הביא רבינו גרשום הכא ,כעין

אסור להקרבה .כתב המנחת חינוך )תקעא ,י( ,דאינו מבואר להדיא לגונא

גירסאזו.והקשהבחידושיהרשב"א)שם(להאיגירסא,דלכאורההכאשלה

דהזכרהנשכבנתןאתנןלשוכב,אינאסראולא,כיוןדהויכמואשהשנתנה

וברשותה הוא ,דכיון דמשכתיה קניתיה במשיכה ,דאין הבעילה אלא

לשוכבדלאהויאתנן.

כדמים,דהאמישמשךופסקדמיםקנהאףעלפישלאפרע,דאיןהמעות

כב(גמ' ,חוץ מאתנן אשתו נדה מ"ט זונה כתיב והאי לאו זונה היא .כתב

אלאכחובאצלהלוקח.וכתבבחידושיהריטב"א )שם(,דקושיאגדולההיא,

הפרימגדים )או"חאשלאברהםקנגסקמ"ח(,דלאודוקאאשתו נדה,אלא

וכתב דצריך לומר ,דשאני הכא דכסיפא ליה מילתיה למיתבעיה לביאה,

הוא הדין נמי בזונה פנויה שהיא נדה ,דהא כתב הרמב"ם )פי"ח מאיסורי

ולהכיאנןסהדידלאמקנילהכלל,מהשאיןכןבמשךפירותגמרוהקנהלו.

ביאה ה"ה( ,דנדה לא הוי זונה לכהונה .וכן מותרת היא לו לאחר זמן .וכן

והמאירי )שם(כתב,דאיןהביאהדמיםעלהטלה,אלאאדרבההביאההיא

כתבו המנחת חינוך )תקעא ,י( והערוך השלחן )הלכות אסורי מזבח נו ,ח(

הפעולה ,שעליה משלם בטלה ,ולפיכך כל זמן שלא בא עליה לא זכתה

והשערהציון )או"חשםסקצ"ג(.אמנםהלקוטיהלכות כתב,דאפשרדאתנן

בטלה.

שלפנויהנדהאסור,דהיאבכללכלהעריות.וכתבשםבעיןמשפט)אותל(,

טו(גמ',בעירבאושעיאקדמהוהקדשתומאי .ביארהריטב"א )עבודה זרה

דלאדמילאשתונדה,דהתםממעטינןמדכתיב"זונה"ולא"אשה",מהשאין

סג ,(.דמספקא ליה ,מי אמרינן דאין דעתו להקנותו לה כל זמן שהטלה

כןבפנויה.עודכתב,דאףלפימהשכתברש"יבד"ההבאותבעבירה ,דאין

בעולם ,או דילמא דעתו להקנותו כל זמן שאינו ברשותה ,והכא ליתיה

אתנן בנדה משום דיש לה צד היתר ,היינו משום דמזומנת לטבול כשיכלו

ד
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)קדושין כ (.דדווקא לכופו אין רבו יכול ,אבל הוא מותר בשפחה כנענית.

ימי נדותה ,מה שאין כן בפנויה דאינה מזומנת .וכתב דכן כתב התפארת
ישראל)פ"ומ"ביכיןאותטז(.

והמשנה למלך )פ"ג מעבדים ה"ד( תמה עליו מסוגיין ,דאם כן מאי משני

כג(גמ',נפקאליהמדרבידתניארביאומרוכו' .כתבהמלאכתחושב,דאף

דהכאבמאיעסקינןכגוןדליתליהאשהובנים,האאכתימישראשריאליה.

דלפיזהלכאורהלויפליגאדרבי,מכלמקוםכשםשרבתנאופליג,כךלוי,

ותירץהמנחתחינוך)תקעא,י(,לפימהשכתבבאותגדאףבביאההמותרת

דהאכתבהכסףמשנה)פ"המתעניותהט"ו(,דלויהיהגדולמרב.אךעייןיד

הוי אתנן ,ורק היכא דרבו כופהו לא להוי שם זנות ,ומשום הכי הכא אף

מלאכי )כללי התלמוד ,תקנט( ,דדן רבות בהאי כללא אי הכרח הוא בכל

דמותרבשפחהכנענית,כיוןדאיןרבוכופהולכך,הויאביאתזנות.

מקום.

ו(רש"יד"האיןרבו,בתוה"ד ,ורבידאמרלאהויאתנןליתליההאיסברא

כד(גמ' ,אף על פי שאין ראיה לדבר וכו' .כתב המלאכת חושב ,דרבי לא

וכו'.אמנםהרמב"םבפירושהמשניות )פ"ומ"ב(כתב,דאףרבימודהדאם

חשיב אתנן בכהאי גוונא מסברא  ,כיון שהדרך שהוא נותן לה ,ולא היא

איןלואשהובניםאיןרבומוסרלושפחהכנענית,אלאדסוברדמכלמקום

כדאמרינןבכתובות)סד,(:ומשוםהכיסגיב"זכרלדבר".

לאהויאתנן,כיוןדעבדעבריהותרמכללואצלשפחהכנענית.

כה(]גמ' ,ורב האי תועבה מאי עביד ליה .לכאורה צריך ביאור ,אמאי לא

ז(מתני',ואיזהומחירכלבוכו',תחתכלב .ביארהמושבזקנים )דבריםכג,

אמרינןדרבסביראליה,דאילאכתיב"תועבה",לאהויידעינןדאפילואתנן

יט(,דטעמאדנקטקרא"מחירכלב",ולאשארבהמותטמאות.משוםשהוא

זכראסור[.

דברהמצוי,כיוןשהכלבמשמשלצורךשמירה,ולפעמיםימצאאחדשיקנה

כו(גמ',ורבאאמרוכו',מ"טילפימהדדיוכו'.הקשההמלאכתחושב,איך

כלבכדילשמורעדרצאנו,ונותןבעבורולמוכרטלהאוגדי,אבלהואהדין

ילפינן זונה כותית דאין זרעו מיוחס אחריו מזונה ישראלית דזרעו מיוחס

לשאר בהמות טמאות .אמנם מסתימת הרמב"ם )פ"ד מאיסורי מזבח הט"ז(

אחריוושייךהתם"ולאיחללזרעו".וכתב,דצריךלומר,דסביראליהלרבא,

משמע ,דלא נאסר אלא מחיר כלב .וכן מבואר ברש"י בחגיגה )יד (:ד"ה

דהאדלאמיקריזרעו,אינועניןקליותרמהיכאדנקראזרעומחולל.אמנם

שאלו ובתוס' )שם( ד"ה לסרוסי .והחינוך )מצוה תקעא( כתב ,דהטעם

הקשה ,איך ילפינן אתנן ישראלית מכותית ,לפי מה שכתב הלחם משנה

שאסרהתורהמחירכלב,לפישהכלביםעזינפש,ושמאמתוךשיחשובבעל

)פ"דמאיסורימזבחה"ח(בדעתהרמב"ם )שם(וכןכתבהברכתהזבח,דאף

הקרבן עליהם ועל טבעם החזק ,תחזק נפשו ותקשה ערפו ולא יתנחם על

רבא אית ליה גזירה שוה ד"תועבה תועבה" ומינה ילפינן לכותית ,והדר

חטאיו כראוי .והמשך חכמה )שם( כתב ,דהא דלא אסרה תורה אלא כלב,

ילפינןישראליתמכותית,האהוויבמהמצינולמילףקלמחמור.

משוםשהואמיוחדלזנות,כדאיתאבבבאמציעא)עא.(.

כז(גמ' ,אבל היכא דזונה מעיקרא ה"נ דאסור .ביאר רבינו גרשום ,דזונה

ח(מתני',אתנןהכלבומחירזונההריאלומותריןשנאמרשניםולאארבעה.

מעיקראהיינודכבראמרלהאחרהאלךאתנןוקיבלה,דהשתאאפילובא

הקשו התוס' ביבמות )נט (:ד"ה שנים ,מהיכא תיסק אדעתיה למיסר

עליה אחר בסתם ואחר כך נתן לה סתם אתננה ,אסור] .ואף על גב דלא

דאיצטריך קרא למעוטי .ותירצו ,דסלקא דעתך לאסור משום דאיתקוש

נעשיתעלידיזהזונהלכהונה,שאניהכאדכדילמיחלעלהשםאתנןלא

להדדי.

בעיאלאביאתהפקר,ולאתליבשםזונהלכהונה[.

ט(תוס' ד"ה ואידך ,בתוה"ד ,אבל לר"ת דפסק הלכתא דאין ברירה היכי
פריך וכו' .כתב בתוס' הגרע"א )פ"ו מ"ג ובחידושיו לשו"ע יור"ד טז סק"ה(,

דףלע"א

דיש ליישב ,דכיון דהמחיר כלב מעורב עם התשעה האחרים שהם מחיר

א(]גמ',סלקאדעתךאמינאהואיל ובניןאבהואלאניתסרווכו'.לכאורה

טלה,מןהתורהבטלברוב,ורקמשוםדבעליחייםחשיבילאבטלי,ואםכן

אפשר לבאר הסלקא דעתא ,דלמיחל שם אתנן זונה בעינן ביאת הפקרות,

בדרבנן שפיר סמכינן אברירה .וכן כתב הקרית ספר )איסורי מזבח פ"ד(.

ולהכיסלקאדעתיןדרקביאההמותרתמצדעצמההויביאתהפקרות,אבל

אמנם השפת אמת ביאר קושיית התוס' ,דאי מדאורייתא אין ברירה כולן

היכאדאיכאאיסוראאיאפשרלומרדהויסתםביאתהפקר[.

אסורים,דכיוןדאיןברירה,אמרינןדכלשההוחלףעלחלקעשירימכלשה

ב(רש"י ד"ה מישרא שרי ,בתוה"ד ,הא ליתא תנא דאסר אתנן המותרת

ומהכלב ,דמנלן לומר דכל אחד מחליף בחד .והרש"ש כתב ,דלשיטת

אלא ר' אלעזר לחודיה .הקשה החיי אריה )לעיל כט ,(:הא אף רבא סבר

המרדכי )הובא במשנהלמלך פ"אממטמאימשכבומושבהי"ד(,דכלשבא

דאפילומפנויהבאעלהפנויההוהאתנןוהלכהכרבא].ואפילולשיטתתוס'

לעולםעלידיתערובתלאבטיל,הכינמילאשייךביטול.

)שם(ד"הגירסא,דמודהרבאדפנויהבאעלסתםפנויהלאהויאתנן,מכל

י(בא"ד,ואמרמוריהרמ"רכללגדולבדיןזהדודאיוכו',אבלהניתערובתן

מקוםהיכאדהויאזונהמעיקראהויאתנן[.וכתב,דאיןהכינמידלרבאלא

באיסור וכו' .הריטב"א ביומא )נה (:הביא דברים אלו ודחאם ,דהא בכל

קשיא ,וקושיית הגמ' אליבא דאביי ,וכן רב הונא דשני הוה תלמיד לרב,

איסוריןשבתורהאיןהפרשביןנפלהאיסורבהיתר,אושהיההיתרונאסר

ואמרינןלעיל)שם(דרבסברכאביי,עייןעודשם.

מקצתהאחריכןואינוניכר,כגוןשנטמאאחדמהם,אושנאסרבקונם,או

ג(גמ' ,שפחה לעבד עברי מישרא שריא .כתבו המנחת חינוך )תקעא ,י(

מפני חמץ בפסח וכיוצא בו .ולכך כתב ליישב ,דשני לוגין שאני ,דעל ידי

והקובץ הערות )נז ,ג( ,דאף דאתנן שייך נמי בביאת היתר ,כמו פנויה לרבי

ברירהאנורואיןכאילוהאיסורעומדבפניעצמווההיתרבפניעצמו],והיינו

אלעזר ,וכן בביאת נכרית המותרת בצנעה מן התורה ,ומשום דמכל מקום

כמו שכתב הרש"ש כאן ,דהתם לא קרא שם תרומה אלא על מה שעתיד

הוי זנות ,שאני עבד עברי דרבו כופהו לבא אל שפחה כנענית ,ולא שייך

להפריש ואם כן מה ששותה הן חולין ודאין[ .ואת הגמ' ביומא יישב,

לומר דהוי שם זנות .וכתב המנחת חינוך ,דלפי זה ,הא דנקט לשון "שרי"

דהנותניןמעותבשופרות,עלדעתהכהניםנותנין,שיהיומעותאלומעכשיו

היינועלידיכפיה,ולשוןהש"סדקדשיםמשונהקצת,כידוע.

כפי מה שירצה כהן בשעת ההקרבה .וכן שיטת התוס' בבכורות )נו (:ד"ה

ד(גמ',שם.כתבהקובץהערות )סימןמזסק"ב(,דאףדמבוארבתוס'בגיטין

לברור ,וכתבו שם ליישב סוגיא דילן ,דמסתמא כך היה דעתו מתחילה

)מא (:ד"ה לא תוהו ,דעבד עברי אסור בשפחה כנענית שאינה של רבו,

דאותושיברוראחרכך,הואכנגדהכלב.ועייןבאותהבאה.

וכדכתב שם המהרש"א .היינו משום דאין הולדות לרבו ואינה עבודת רבו,

יא(בא"ד ,שם .עיין קושית הריטב"א באות הקודמת .ובשו"ת החתם סופר

אבלהכאמייריששאלשפחתאחרכדישיהיוהולדותלו,ומשוםהכיאמר

)או"חקכט(והטהרתהקודש )זבחיםפב(.כתבו,דאיןכוונתתוס'דאםנודע

לותליןשפחתךאצלעבדי,והויעבודתרבו,וכופהולכך.

האיסור אחר שנתערב שייך ברירה ,אלא כוונתם דכל שמעולם לא נודע

ה(גמ',דתניאאיןלואשהובניםאיןרבומוסרלושפחהכנענית.כתברבינו

הדבר ,כגון שנים שקנו או ירשו חביות של יין ,ואחד מהם ניסך חלקו,

גרשום ,דאפילו איסור איכא .וכן מבואר בפירוש המשניות להרמב"ם )פ"ו

אמרינןיחלוקו,דהובררהדברלמפרעדקמישמיאגליאשזההיהחלקו,ולא

מ"ב( ,וכן משמע בתוס' בבא בתרא )יג (.ד"ה כופין .אמנם שיטת הריטב"א

מצי אסר חלק חבירו .אמנם הגרע"א )בהגהות לטהרת הקודש( תמה דאין

ה
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יח(תוס' ד"ה רבי אליעזר ,בתוה"ד ,ולא נהירא דבפ' אלו טריפות מפרש

לפרשכן,דהאתוס'כתבוליישבהגמ'ביומא,והתםחלהאיסורעלמעות
מסוימות .ובחידושי חתם סופר )הכא( כתב ליישב הגמ' ביומא ,דממון של

בהדיאדאפי'להדיוטנמיאסורוכו'.עייןבמרחשת )חלקא'סימןה'סק"ד-

קיניםהשותפותבממון,ואיןשוםחלקמבורר,כמושכתבהסמ"ע)סימןרצב

ח( שהאריך ליישב דברי רש"י מסוגיית הגמ' בחולין .ובעיקר דברי רש"י

סק"ל(.

דמחלק בולד טריפה בין האיסור לגבוה לאיסור להדיוט ,כתב )בסק"ה(,

יב(בא"ד ,שם .כתב הרש"ש ,דהתוס' יו"ט )פ"ו מ"ג( הבין ,דכוונתם דבהאי

דלהדיוטהולדמותרמשוםדכיוןדעיקראיסורטרפההיאמשוםשאינהחיה

גוונא לכולי עלמא יש ברירה ,ולפי זה מיושבת שיטת רבינו תם דפסק אין

וכדילפינןמקרא)ויקראיא,ב(ד"זאתהחיהאשרתאכלו"חיהאכולשאינה

ברירה .ותמה עליו ,דסוגיין דהכא איתא נמי בבכורות )נז ,(.וקתני התם,

חיה לא תאכל ,ואם כן הולד שיש לו חיות בפני עצמו ובכלל "חיה" הוא,

דקשיא דוקא למאן דאמר יש ברירה .אמנם כדברי התוס' יו"ט כתבו החק

מותראףדירךאמוהואוהויטרפה,מכלמקוםכיוןשחיהאיןאיסור,והיינו

נתן והרדב"ז )פ"ד מאיסורי מזבח הי"ז( .וצריך לומר ,דסבירא להו,

דוקאלהדיוט,אבללגבוהדילפינןאיסוראמקראד"מןהבהמה"להוציאאת

דמדבסוגיין לא אמרינן הכי משמע דהוי לכולי עלמא .וכן כתב החזון איש

הטריפה,דלאתלההכתובאיסורובחיותהבהמה,אלאכלבהמהשישבה

)דמאיטזסק"ט(בדעתהרמב"ם )פ"דמאיסורימזבחהי"ז(,דסוגייןאתיאאף

חסרוןטריפותאסורלהקריבהלגבוהמשוםמיאוסהאוטעםאחר.

למאן דאמר אין ברירה ,מדלא אמר בהדיא שמע מינה אין ברירה .וביאר,

יט(מתני' ,רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר וכו' .עיין מה שכתבנו לקמן )לא(.

דכיוןדאיןמחירמבורר,איןלאסורמשוםמחיר,כיוןדלאנתיחדשוםטלה

אותו,איפליגירבנןעליה.

במחיר הכלב ,ואיקלשא סיבת האיסור ,ומכל מקום אין מתירין כולם ,כיון

כ(מתני' ,שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים .המנחת חינוך )תמא,

דעלכרחךישכאןמחירכלב,וכתב,דאפשרדהואמדרבנן.אלאדלפיזה,

ב( נקט ,דהפדיון לא חל ,והבהמה עדיין בקדושתה ,דהוי דין בפדיון .אמנם

קושייתהרש"שבאותהבאהאינאמיושבת,עייןשם.

האור שמח )פ"ב מחמץ ומצה הט"ו( כתב ,דהפדיון חל ,אלא דאינו מתיר

יג(גמ' ,הכא במאי עסקינן כגון דטפי דמי כלב מחד מינייהו וכו' .הקשה

להאכילםלכלביםמשוםבזיוןקדשים.והוכיחדבריומהאדקתניבבבאקמא

הרש"ש ,דמכל מקום יברור כמה ששוה כנגד הכלב ,ויותרו שאר הטלאים.

)נא,(.דאינפדהכשהואחיואחרכךמת,אסורלהאכילולכלב.

והמהר"י קורקוס )פ"ב מאיסורי מזבח הי"ד( ביאר ,דבשלמא אחד תלינן

כא(גמ' ,פרט לפרה שאין באה לבית דברי רבי אליעזר .מבואר במתניתין

שהוא החליף כנגד הכלב ואין איסור מעורב בשאר ,אבל כשיש יתרון על

בפרה )פ"ב מ"ג( ,דחכמים פליגי ארבי אליעזר ,וסברי דאתנן פסול לפרה.

הטלה ,אותו יתרון מעורב בכל ואין לנו להתירו על ידי שיקח שני טלאים.

וכתבוהר"שוהרא"שוהר"עמברטנורא)שם(,דלרביאליעזרמותרלפרהאף

ועייןבשו"תעונגיו"ט)א,לג(.

מחיר כלב ,דאתנן ומחיר כלב כתובין יחד .ומכל מקום מודה רבי אליעזר,
דשארהפסוליןנוהגיןבפרה.

דףלע"ב

כב(גמ',וחכמיםאומריםלרבותאתהריקועיןוכו'.כתבוהתוס'בעבודהזרה

יד(תוס'ד"המנאהאמילתא,בתוה"ד,וקשיאוכילאהיהיודעדמתני'קרא

)יז (.ד"ה מהו ,דהיינו דוקא לבית המקדש ,אבל מידי דהר הבית פשיטא

דריש וכו' .בחידושי הגר"ח )על הש"ס בענין אין זנות לבהמה( יישב שיטת

דשרי.

רש"י ,דדרשא דמתניתין אינו אלא למעט שלא ליתן האמור של זה בזה,

כג(גמ' ,ויהיו מוקדשין אתנן ומחיר חל עליהן מקל וחומר ומה עופות וכו'.

כדביארנו בעמוד א' אות ח ,אבל הכא רצתה הגמ' שאתנן כלב יהא אסור

הקשההקדשידוד ,מאיפריך,האכיוןדאיצטריךקראד"לכלנדר",למיסר

מדיןאתנןזונה,ולאאיסורחדש,ואיןלמעטזאתמשניםולאארבעה.

אתנן בעופות ,כדאמרינן במתניתין ,מוכח דאין אתנן חל על המוקדשין,

טו(גמ',איבעיתאימאסבראגביעבודתכוכביםניחאליהבניפחיהגבישור

דדוקא משום הכי סלקא דעתין דאף בעופות אין נוהג אתנן .וכתב ,דצריך

הנסקל לא ניחא ליה בניפחיה .הריטב"א )בעבודה זרה לד (:ביאר ,דגבי

לומר,דאףללאהקלוחומרממוקדשיןהוהאמרינןדאיןאתנןבעופותכיון

עבודתכוכביםכיוןדניחאליהבנפחיה,דעתולהתפיסולעשותתקרובתאף

דאין המום פסול בהם ,והא דקתני במתניתין משום קל וחומר במוקדשין,

מפרשה.והקשההדבראברהם )ח"בסימןלג,ג(,דלפיזהמאיקאמרדשור

לרווחאדמילתאנקטלה,אחרדבאקראלהתירבמוקדשין.

הנסקללאניחאליהבניפחיה,דמשמעדאיהוהניחאליההיהנאסר,והרי

כד(גמ',אמררבהושעיאבממנהעלפסחוורביהיאוכו'.איתאבגמ'פסחים

שור הנסקל איסורו מאליו הוא ולא על ידי הבעלים .וכתב ,דאולי יפרש

)צ ,(.דאמר אביי ,דאי לאו דאוקמיה רבי הושעיא בממנה על פסחו ,הוה

דכוונתהגמ',דלאשייךבשורהנסקלניחאליהבנפחיה,משוםדאינויכול

מוקמינא לה בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים

לאסורמעצמומהשאינומגוףהשור.אבלהביא,שרבינוגרשוםפירשכאן,

ממוןבעלים.

דשור הנסקל לא ניחא ליה בנפחיה משום דהולך למות .ולכך כתב לפרש,

כה(גמ' ,מחלוקת שעיברו ולבסוף נרבעו דרבי אליעזר סבר עובר ירך אמו

דכיון דניחא ליה בנפחיה בטל הפרש לגבי הבהמה וחשיב כגופה ,וממילא

וכו' ,היא וולדה נרבעו וכו' .הקשה בשו"ת הגרע"א )מהדו"ק קעב( דאי

נאסר כאבר ממנה ,ומשום הכי בשור הנסקל פירשו מותר דלא ניחא ליה

אמרינן היא וולדה נרבעו ,היאך מותר לבעול אשתו מעוברת ,דשמא

בניפחיהולהכילאבטללגופו.עייןעודשםשהכריח,דאףבדעתהריטב"א

מעוברתהיאנקבהויהיהכבאעלבתו.ותירץ,דהוהכבאעלפחותהמבת

צריךלומרכן.

ג'דאיןביאתהביאה.ועייןשםאמאיליכאאףאיסורדרבנן].והביתאהרן

טז(מתני',עופותהריאלואסורין .פירשרש"יד"הנתן ,דהיינועופותחולין.

)בבא קמא מז (.הקשה על דבריו ,דלמאן דאמר )בסנהדרין נח (:דגוי אסור

אמנם הרמב"ם )פ"ד מאיסורי מזבח הט"ו( כתב דאתנן חל אף על עופות

בבתו,איךמותרבאשתומעוברת,האלאנאמרושיעורין)דבתג'(בבנינח[.

מוקדשין,מדבריקבלה.והראב"דהשיגעליו,דדינאדמתניתיןאייראבעופות

והתפארת ישראל )פ"ו מ"ה בועז אות ג( כתב ,דלא קשיא מידי ,דכיון דהוי

חולין ולא בקדשים .וכתב הלחם משנה )שם( דהרמב"ם מפרש ,דמתניתין

ירך אמו ,הוה ליה הולד כגוף האם בעצמה ותרווייהו כגוף אחד חשיבי,

איירי בעוף של מוקדשין ,ואף שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,גזירת

ודוקאבמעשהשאסורבאםכרביעה,אם עשהובאםנאסראףהולדדנאסר

הכתוב הוא .ומה שכתב "דברי קבלה" ,רצה לומר ,דבר שאין לו טעם ,וכן

עםהאם,אבלמעשהשאינואסוראופוסלבאםאלאדווקאבולד,כשעשאו

כתבבספרידבירב)לרבידודפארדו,עלהספריפסקארסא(.

באםלאהוהכעשאוגםבולד,דטפללאמו.וכןכתבהביתאהרן)שם(.

יז(רש"י ד"ה ולד טריפה לא יקרב ,אבל להדיוט ד"ה מותר וכו' .הקשה

כו(גמ' ,דרבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור .כתבו התוס' בסנהדרין )פ(:

בחידושי הגרי"ז )מנחות ו ,(.הא כיון דלהדיוט מותר ,חשיב "ממשקה

ד"ה אלא בתירוצם הראשון ,דהא דחשיב ליה זה וזה גורם ,היינו כמאן

ישראל" ,ולמה אסור לגבוה] .והיינו לפי מה שכתבנו לעיל כט .אות ח,

דאמר חוששין לזרע האב ,דלמאן דאמר דאין חוששין ,חד גורם הוא.

דאיסוראדגבוההוימשום"ממשקהישראל"[.

ובתירוצםהשניכתבו,דאףלמאןדאמרדאיןחוששיןלזרעהאב,היינודוקא

ו

àì óã – ì óã äøåîú úëñî
á"òùúä øãà âë – øãà áë
בדבר דכל חד באפי נפשיה התירא הוא ,אבל היכא דחד איסורא וחד

ינקהמןהכשרה,אףדעיקרגדילתהמןהאיסור,איןהולדנאסר,דהויזהוזה

התירא ,כולי עלמא מודו דחוששין לזרע האב .וביאר בחידושי רבינו חיים

גורםושרי.

הלוי )פ"ג ממאכלות אסורות הי"א( ,דאין אומרים זה וזה גורם אלא

ו(תוס' ד"ה שינקה חלב רותח ,וה"ה בכרשיני עבודת כוכבים וכו' .מבואר

כשאיסורו אינו מצד עצמו רק מחמת האיסור שיצא מכחו ,אבל בחוששין

ברמ"א )יור"דסימןסס"א(,דלמדדתוס'כתבוכןלהלכה,דסברידלאפליגי

לזרעהאב,היינושדיןהאביחולעלהולדמצדעצמו,ומשוםהכיאףדאין

רבנן עליה דרבי חנינא בן אנטיגנוס .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ו

חוששיןלזרעהאב,מכלמקוםעדייןחשובכגורם.

מ"ה( כתב ,דאין הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס .וכן משמע ביד החזקה,

כז(גמ' ,לישנא אחרינא אמרי לה וכו' .כתב העולת שלמה ,דלהאי לישנא

שלא הביא הא דולד בהמה שינקה מאיסור שאסורה לגבי מזבח .ועיין עוד

לאמייריהכאבנתעברהואחרכךנרבעה,דהארבאסביראליהעוברירך

אותהבאה.

אמו כדלעיל ולכולי עלמא אסור בלאו טעמא דבזיון ,אלא מיירי בנרבעה

ז(בא"ד,שם.וכןפסקהרמ"א)יור"דסימןססעיףא(,דבהמהשנתפטמהכל

ואחרכךנתעברה,וסבירהלהלהאילישנאדמןהדיןהולדאינואסור,ואף

ימיה בדברים האסורים ,אסורה .מיהו הש"ך )שם סק"ה( צידד ,דגם התוס'

למאןדאמרזהוזהגורםאסור,הכאשאניכיוןדאשתני,אלאדאסורמשום

לאאסרולהדיוט,רקבכרשיניעבודהזרהשהםאיסוריהנאה,אבלבינקה

בזיוןקדשים.ועייןעודברבינוגרשום.

מטריפה,וכיוצאבזה,ודאישרילהדיוט,מאחרדאותוהאיסורכברמעוכל
והויכשרוף.וכןכתבובפסקיתוס'הכא.עודכתבהש"ך,דאפשרלומר,דלא

דףלאע"א

כתבוכןהתוס'אלאלדברירביחנינאבןאנטיגנוס,ואיןהלכהכוותיה.ועיין

א(רש"י ד"ה זה וזה גורם ,וליכא לפלוגי בעובר ירך אמו אלא א"כ עיברה

גםבאותהקודמת.

ואח"כנטרפהוכו'.ביארובתפארתיעקב)חוליןנח(.ובשו"תאבנינזר)יור"ד

ח(גמ',תזבחולאגיזה.כתבהשיטהמקובצת)בכורותטו.אותב(בשםתוס'

כג(ובקובץשמועות )חוליןשם(,דאיסורטריפהאינומשוםדהבהמהעתה

חיצוניות,דהואהדיןדעבודהממעטינןמהאיקרא,דשניהםשוים.

טריפה ,אלא דבשעה שנטרפה חל עליה איסור לעולם ,ולהכי ולד שנוצר

ט(גמ' ,ואכלת ולא לכלביך וכו' ,מכאן שאין פודים את הקדשים להאכילן

לאחר שנטרפה אמו אין לאוסרו ,דהא אף אמו אינה אסורה אלא משום

לכלבים.בגמ'בבכורות )לב(:איתא,דמותרלהאכילבכורבעלמוםלעובדי

דנאסרהקודםלכן.והתפארתיעקבהוסיף,דלמאןדאמרזהוזהגורםמותר,

כוכבים ,כצבי ואיל .וכתבו התוס' )שם( ד"ה פסק ובפסחים )כט (.ד"ה אין

ההיתר של הזכר מעכב שלא יחול עליו האיסור של האם ,ורק היכא

פודין ובזבחים )עא (:ד"ה ובטריפה ,דמההיקש לצבי ואיל גמרינן ,דהיכא

דנתעברה ואחר כך נטרפה דבתחילה אף מצד האם היה הולד מותר,

דנשחטההבהמהכדיןוהותרהלישראל,מותרלהאכילהאףלעובדכוכבים

כשנטרפהחלהאיסוראףעלכחהזכרשבו.

ולבהמה ,ומקרא ד"ואכלת" גמרינן ,דהיכא דאין הבשר ניתר לאכילת

ב(גמ',למ"דטריפהאינהיולדתמשכחתלהכגוןשעיברהולבסוףנטרפה.

ישראל ,אסור להאכילו אף לכלבים .אמנם בחידושי הרמב"ן והרשב"א

בשו"תהגרע"א)קמארד(הוכיחמכאן,דאףזכרטריפהאינומוליד,דאילאו

)חולין סט (:כתבו ,דמקרא ד"ואכלת" גמרינן ,דאסור להאכילו לכלבים אף

הכיהוימצילאוקמיהבזכרטריפה,ונחלקובזהוזהגורםאימותראיאסור.

בגוונאדהותרלישראל,ומההיקשלצביואילגמרינן,דמותרלהאכילולעובד

ובספרעמודיאור)סימןמט,ד(השיגעליו,דהזכרלאחשיבגורםאיסור,כיון

כוכבים].והיינוהיכאדמותרלישראל[.

דזרעוסרוחמעיקרא,ולאעדיףמאפרוחהנולדמביצתטריפה .והיינו כתוס'

י(גמ' ,בשר ולא חלב .ביאר רבינו גרשום ,דאסור לחלוב המוקדשין ,משום

בחולין )סד .בנמשך לעמוד ב( ד"ה שאם ,דנקטו דהנוצר מזרע הזכר הוי

עבודה.וכןכתברבינוגרשוםבבכורות)ו:ובדףיב.(.וכןהואבהגהותמרדכי

כנוצרמעפרא].ולכאורהלדבריוקצתקשה,אמאיכתברש"יבד"הזהוזה,

)שבת פט"ז( .וכן כתב בפירוש קדמון במעילה )יג (.בשם הרא"ש ,וכתב,

דהויזהוזהגורםכיוןשאביומותרואמואסורה,האאפילואםאביואסור

דהיינו משום שמכחיש הבהמה .אמנם תוס' בחולין )לו (.ד"ה סלקא,

יחשבזהוזהגורם,כיוןשזרעהאבהויכהיתר).א.ג.[(.וכתב,דאףדאמרינן

ובבכורות)כה(.ד"השער,ובמעילה)יב(:ד"החלב כתבו,דהחליבהמותרת,

בבכורות)ז(.דהיכאדנתעברהמןהטמאישלאסורהולדמשוםזהוזהגורם,

והאיסור הוא על החלב בין באכילה ובין בהנאה .וחילקו איסור הגיזה,
דהאיסורבמעשההגיזה,אבלהגיזהעצמהמותרת.

הינומשוםדדניםהולדכאילוהואמינושלהאב,וממילאהויכטמא].אמנם
התוס'בנדה)נ(:ד"התרנגולתאכתבובתירוץאחד,דהעוףאינונאסרמשום
דאביו מין טמא ,ולא ניתר משום דאמו ממין טהור ,כיון שנוצר מן הביצה

פרקישבקדשימזבח

כשמסרחת ועפרא הוא ,וחזינן דמהני טעמא דנוצר מעפרא שלא נחשיבו



ממיןדאביואואמו,ודלאכתירוץהעמודיאור.ועלכרחךצריךלומרדהא

יא(תוס' ד"ה יש בקדשי ,בתוה"ד ,ונותר עון עון וכו' .כתב הצאן קדשים,

דבעינן בבכורות לאסור הולד משום זה וזה גורם ,דזרע הזכר כשמתעברת

דצריךלגרוס,ונותריליףחילול חילולמטומאהופיגולמנותרבגזירהשווה

ממנואינוכעפרא,דבתחילתואינומסריח),א.ג.[(.

דעוןעון.

ג(גמ',תניאדמסייעלךמלאתרודוכו',עדכאן לאפליגירבנןעליהאלא

יב(בא"ד ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי בעי ילפותא לענין נותר ,הא

ברימה דפירשא בעלמא הוא אבל בביצה וכו' .הקשה בשיעורי הגרמ"ד

לאשייךנותרבקדשיבדקהבית,דבשלמאפיגוליתכן,כגוןבפרהאדומה,

סאלאוויציק,היאךמוכחדגביביצהלאנחלקו.וביאר,עלפימשמעותדברי

דיחשוב לזרוק חוץ לזמנה ,אבל נותר ליכא בפרה .ובשיעורי הגרמ"ד

התוס'ד"המלא,דפליגיאםהרימהחשיבאבשר,דלפיזהמאידחשיבבשר

סאלאוויציקכתב,דאפשר,דאגבגרראנקטוהתוס'פיגולונותר.

ד(גמ',כגוןשהניקהחלברותחמשחריתלשחריתהואילויכולהלעמודמעת

דףלאע"ב

לעת .פירש רש"י ד"ה חלב ,שכל ימיו אכל חלב רותח שחרית .אמנם

יג(רש"י ד"ה ולדן וחלבן ,בתוה"ד ,מפרש בפ"ב בבכורות )דף טו :כצ"ל(

הכלמודיםדאסור,ולהכיביצהודאיאסורה.

הרמב"םבפירושהמשניות )פ"ומ"ה(והר"עמברטנורא )שם(פירשו,שינקה

בדאיעבר לפני פדיונה ואתיליד לאחר פדיונה דלית ליה תקנתא ליקרבינהו

באותו היום בלבד ,ואסורה באותו היום לפי שעדיין לא נגמר עיכולו,

מכחקדושהדחויהאתיוכו'.בגמ'שםאמרינן,דאמררבהונא,דמשוםהכי,

ועומדתעלזהמעתלעת .וכתבהפרימגדים )יור"דשפתידעתסימןסק"ד(,

כונסן לכיפה והן מתין .אבל רבי חנינא סבר ,דסמוך לפדיון אמן ,מתפיסן

דלפירושרש"ילאמהנישהוימעתלעתאלאעדשתרזה.

לשםאותוזבח,ולאחרשיוולדממתיןעדשיומםופריקלהו.

ה(רש"יד"ההואיל,בתוה"ד,הלכךכלגדילתהממנההיאוכו'.כתבבשו"ת

יד(בא"ד ,שם .שיטת רש"י התם ד"ה אמר ר' לוי ,בפירושו העיקרי,

פני יהושע )ח"א ס"ה( ,דבעינן כל גדילתה דוקא ,אבל אם בתחילת גידולה

דמדאורייתאפקעקדושתייהובפדיוןאמן,כיהיכידפקעאגביקדושתדמים,

ז

àì óã äøåîú úëñî
á"òùúä øãà âë
אלא דרבנן גזרו לאוסרן שמא יגדל מהם עדרים עדרים ,אבל בקדשי בדק

כב(גמ',ופליגאדרבאדאבראהבהוכו' .כתבהחייאריה ,דישלעייןדלפי

הבית לא גזרו ,משום דמילתא דלא שכיחא היא ,דהא אמרינן לעיל )ו,(:

דבריו ,מתניתין לא כרבי אליעזר ולא כרבי יהושע .והמים קדושים כתב,

דהמתפיסבעלימומיןלמזבחעוברבחמשהלאוין.וכןבקדושתהגוף,היכא

דלרבאדאבראהבהצריךלומר,דמתניתיןאייראבשארהקדשות,ולאדייק

דאיעברואיתיילידלאחרפדיונן,לאגזרינן,דכיוןדאסרתלהנךדאיעברלפני

דמדקתניסתמא,דאפילובהמותמשמע.וכןכתבבספרפירושיםוחידושים.

פדיונןלאאתילדחויינהו.

עוד כתב ,דאפשר דמתניתין איירא בהקדיש שאר נכסים עמהם ,וכרבי

טו(מתני',שסתםהקדשותלבדקהבית.בירושלמישקלים)פ"דה"ד(ובתורת

אליעזר.

כהנים)בחקתיפרשהד(איתא,דגמרינןלהמדכתיב)ויקראכז,יד("ואישכי

כג(רש"יד"האדםחולק,בתוה"ד,דשלמיםליכאלמימרדליקרבובלאפדיון

יקדיש את ביתו קדש לה'" ,דאי דמקדיש בית דירה איירי ,הא כבר נאמר

דכיוןדאיהואכיללהואתילידימעילהוכו'.בליקוטי הלכות הוסיף,דרצה

"ואם המקדיש יגאל את ביתו" ,אלא במקדיש נכסיו ,ואמרה תורה קודש

לומר ,דכיון דהקדיש הכל ,הא חזינן דדעתו היה שלא ליהנות מהן כלל,

לה',דהיינולבדקהבית.וביארוהקרבןאהרןוהחפץחיים)שם(,דקודשלה',

ומוכחדאיןדעתולהביאשלמיםוליהנותמבשרןכלזמןשלאפירשבהדיא

היינו הקדש שכולו לה' ,והיינו קדשי בדק הבית ,דהא קדשי מזבח אינם

שיוכללהביאשלמים.

כולם לה' ,דאפילו עולות שכולן כליל ,עורותיהם לכהנים .ובפירוש הר"ש

כד(רש"י ד"ה אלא בהמה ,כל בהמותיו וכו' .כתב הטל תורה ,דמבואר

סיריליאו )לירושלמישם(ביאר,דהילפותאמסיפאדקרא,דכתיב",והעריכו

ברש"י,דאףדרביאליעזראיתליהבערכין )כח,(.דמישהחרים כלנכסיואו

הכהן" ,שיש לו פדיון ,דהיינו קדשי בדק הבית .ובגמ' ערכין )כד (.אמרינן,

אפילו כל בהמותיו ,דהחרמתו לא מהניא כדדריש ליה התם .מכל מקום

דמדכתיב קודש לה' במקדיש שדה מקנה ,גמרינן שסתם הקדשות לבדק

בהקדיש כלנכסיו,אוכלבהמותיו,מהני.וכדקתנילהדיאבתוספתא )ערכין

הבית.אמנםעייןברמב"םובר"עמברטנורא)שםפ"ומ"ה(דפירשוהגמ'שם

פ"ד ה"י( .וכן כתבו המוצל מאש והעולת שלמה )ערכין שם( .אמנם החסדי

בעניןאחר.

דוד )תוספתאשם(לאגרסכןבתוספתא,וסברדלרביאליעזראףבהקדיש

טז(רש"יד"החלעלהכל ,אפי'עלהאבניםועלהעצים.בגמ'להלןאמרינן

כל נכסיו לא מהני .וכן כתב בשו"ת חתם סופר )או"ח קכב ויור"ד שטז(.

דמתניתיןאתאלאתויישפוייוניבא.והעירובחידושיהגרז"סובספרפירושים

והמנחתחינוך)שנז,ג(נסתפקבכך.

וחידושים,אמאישינהרש"ימפירושהגמ'.

כה(גמ' ,חלב המוקדשין וביצי תורין לא נהנין ולא מועלין .כתבו תוס'

יז(בא"ד ,שם.הקשההתוס'יו"ט )פ"זמ"א(,דעציםשייךאףבקדושתמזבח

בחולין )קלח (:ד"ה יצא ,דאין הביצים אסורין מן התורה אלא מדרבנן .וכן

למערכה].וכןמבוארבתוס'ד"הלאתויי.וכןכתבובזבחים)לד(.ד"השקדש

כתבו בחידושי הרמב"ן והריטב"א והרשב"א והר"ן והתוס' הרא"ש שם .וכן

בכלי ,דכשמשפילהולגיזריןחלעלייהוקדושתהגוףככלקידושכלי.אמנם

כתבו תוס' במעילה )יב (:ד"ה חלב ,דרק חלב אסור מדאורייתא כדדרשינן

שיטת תוס' במנחות )כא (.ד"ה יצאו ,דאין עצי המערכה קדושין קדושת

לעיל )עמוד א( מ"בשר ולא חלב" ,אף גבי פסולי המוקדשין ,וכל שכן

הגוף .וכן מבואר ברש"י )שם( ד"ה עצים .ולפי זה אתי שפיר[ .ובחידושי

מוקדשים.אמנםהשיטהמקובצת )בבאמציעאנד(:כתבבשםהרא"ש,דאף

מהרי"ח )עלהמשניות,שם(כתב,דאפשרדעציםהיינושל גפןוזיתדאינם

הביציםאסוריןמדאורייתא.וכןכתבבתשובותהרי"ד)סימןי(.וכןנקטהקרן

כשריםלמערכה,כדתנןבתמיד)פ"במ"ג(.ועייןעודבתמורתתודה.

אורה )מעילהיב,(:ומשום"יוצאמןהקדשים",כמודהיוצאמןהטמאטמא.

יח(תוס' ד"ה ולדן ,בסוה"ד ,ואפי' למאן דאמר בהוייתן ובשעת הויית אמן

והחזוןאיש )טבוליוםסימןדהוספהסק"א(כתב,דבהקדשאיןדיןיוצאמן

חוליןמכלמקוםוכו'.והשיטהמקובצת )בכורותטו:אותג(ביארבשםתוס'

האסור ,דמסקינן בחולין )קכ ,(:דליכא למילף יוצא בהקדש מאחריני ,דלאו

חיצוניות ,דכיון דלאחר פדיונן יש קדושה להאסר בגיזה וגם נתעברו לפני

איסורהבאמאליוהוא.

פדיונן ,לא הוו חולין גמורין ,והא דמקשינן לצבי ואיל ,היינו בנתעבר ונולד

כו(רש"י ד"ה חלב המוקדשין ,בתוה"ד ,דאין דרך להקדיש לבדה"ב דבר

לאחר פדיון ,אבל היכא דנתעברו לפני פדיון ,אהני קדושה שאסור בגיזה

הראוי למזבח .כתב בחידושי הגרי"ז ,דמדקאמר "דאין דרך" ולא "דאסור",

לאחר פדיון ,להקדיש הולדות כשנולדו .ובחידושי הגר"ח )על הש"ס בענין

מוכח דאיסור מקדיש תמימין לבדק הבית ,היינו דוקא בבהמה ולא בעוף.

ולדות קדשים( ביאר דבריו ,דגם למאן דאמר ולדות קדשים בהוייתן הם

אמנם הטל תורה כתב אדברי רש"י ,דבאמת "אסור" להתפיס אף עופות

קדושים ,הקדושה חלה מחמת העיבור מבהמת קדשים ,אלא דזמן חלות

לבדק הבית ,ומה שכתב לישנא "דאין דרך" ,אשכחן בכמה דוכתא האי

הקדושההואבשעתלידה,ומשוםהכיאינתעברהאחרפדיון,כיוןדישכבר

לישנא אף בדבר שאסור לעשות כן .והמנחת חינוך )מצוה שכג ,ח( נסתפק

שםשלצביואיל,ליכאקדושתולדות,דהעיבוראינומבהמתקדשים.

בכך.והאורשמח )פ"הממעילהה"ו(פשיטאליהדאסוראףבעוף.ובהגהות

יט(גמ' ,דאמר קרא ועשו לי משלי .כתב התוס' יו"ט )פ"ז מ"א( על פי מה

ר'ירוחםליינער)למנחתחינוך(ובשיעוריהגרמ"דסאלאוויציקהוכיחמלשון

שכתבר"עמברטנורא,דלמדיןמהאיקראדאיןנותניןלאומניןמקדשימזבח

הרשב"ם בבבא בתרא )עט (.ד"ה כל הראוי ,דבעופות וכדומה לא שייך

אלארקמקדשיבדקהבית,משוםדדווקאקדשיבדקהביתחשיבי"משלי",

איסורא דמתפיס תמימים ,ורק משום דאינן ראוין לכבשן בבנין הויין בכלל

לפי שאין בהן לכהן כלום ,מה שאין כן בקדשי מזבח .ובחידושי הגרי"ז

דברשאינוראוילבדקהבית,מהשאיןכןבהמותתמימות,דאףאיישלבדק

הקשה ,אמאי בעי למילף מקרא ,ואמאי חשיב במתניתין הא דאין נותנין

הביתשימושבהםאינןראויןלבדקהביתבגללהאיסורשלמתפיסתמימים

קדשי מזבח לאומנין ,חומרא ,הא כיון דהוי קדשי מזבח אי אפשר ליתנן

לבדק הבית .ובספר עבודה ברורה ציין דלפי מה שכתב שם הרש"ש ,יש

לאומניןהעוסקיןבתיקוןהבית.

לדחותהראייה,דלעולםגםבעופותישאיסור,אלאדבעופותבלאוהכיאינן

כ(רש"י ד"ה ודמיהן יפלו ,בתוה"ד ,ומיהו כל הראוי למזבח כשהוא פודהו

ראויןלבדקהבית,ורקבבהמותשראויןלהוליךעציםואבנים,צריךלאיסור

מיד הגזבר אינו פודהו אלא למזבח וכו' .בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ד

להתפיס תמימים לבדק הבית .ובשיירי קרבן )על הירושלמי נזיר פ"א ה"א

מתמורההי"א(הקשה,דאימהאיטעמא,אמאיבעילהקריבהזכריםדוקא

ד"ה נעשה כמתנדב( כתב ,דאף בעוף איכא איסורא ,דהוקשו כל הקדשים

לעולותולאלשארקרבנות.ובשיטהמקובצת )לעילכ.אותכז(כתב,דכמה

להדדילעניןאיסורן.ועייןלשוןהמאירי)חוליןפד,(.דמשמעדליכאאיסורא.

דאפשרלעלותבקדושתמזבחמעלינן.

ועייןעודעולתשלמה)מנחותפ:וקא(.ומשמרהלוי)סימןצז(.

כא(גמ',זכריםהןעצמןיקרבועולות .מבוארברש"ילעיל )כ(.ד"הונקבות,

כז(תוס' ד"ה ואפי' למ"ד ,פירשרש"י כגון וולדות ולא נראה )כצ"ל ,שיטה

דהיינו משום דסתמייהו לעולה אקדשינהו ,וכדגרס השיטה מקובצת )שם

מקובצת החדש(דודאיוולדותאינןקדושיםמטעםגידוליןוכו'.השפתאמת

אותל(ברש"ישם,דעולהקרבןקדושוחשובמכלהקרבנות.ועייןעודבאות

כתבלבארכוונתרש"י,דלמאןדאמרבהווייתןהןקדושים,מכלמקוםבמעי

כג.

אמןישלהםדיןגידולים,והיינודקאמרלמאןדאמרמועליןבגידולין,אבל

ח

áì óã – àì óã äøåîú úëñî
á"òùúä øãà ãë – øãà âë
למאן דאמר במעי אמן הם קדושים ,שפיר לא משכחת לה מעילה בגידולי

הוי משום חזה ושוק שהולך לכהן .עוד כתב ,דאפשר ,דגבי שלמים צריך

מזבח,דקדושיםהםמגזירתהכתוב.והמנחתברוך )סימןלא(כתב,דלרש"י,

ליתןכלהדמים,שהריהבשרנאכללבעלים.

הטעםדרביקראולדות,משוםגידולין.

ו(בסוה"ד ,וכפי אותה טובת הנאה יתן לבדק הבית .הרמב"ם )פ"ו מערכין

כח(בא"ד ,שם .כתב ביהגה האריה ,דלשיטת רש"י עיקר קדושת הולדות

הי"ב(כתב,דבנדבהכלהנותןאותושיעורשלהטובתהנאה,יקריבבהמה

באהמכחקדושתאמן,ומשוםהכיהויכעיןגדוליהקדש,אבלתוס'סברי,

זו נדבה .וכתב המשנה למלך ,דנראה מדבריו ,דדוקא גבי נדר שחייב

דקדושתולדותאינהמכחקדושתהאם,אלאשחלהעליהםמגזירתהכתוב

באחריותוכופיןאתהמתפיסשיפדנה,כיוןשעלכלפניםצריךלקייםנדרו,

קדושהמחמתעצמן.ועייןעמקברכה)עמודקז(.

אבל בנדבה שכבר נפטר מחיובו ,אין כופין את המקדיש לפדות ,אלא כל

כט(בא"ד ,אפילו למאן דאמר יש מעילה בדם ה"מ דם דחזי וכו' .הקשה

הנותן שיעור טובת הנאה יקריבנה .וכתב ,דאף רש"י מודה לזה ,דאם אינו

הרש"ש ,הא בגמ' במעילה שם )יב (:מקשה ליה מהא דחלב המוקדשים,

רוצה לפדות אין כופין אותו ,אלא דרש"י אורחא דמילתא נקט ,דאם

ומתרץ,דשאנידםדלאמתקיימתבלאדם,אבלבלאחלבמתקיימת.ואמאי

המקדישוירצהלהקריבה,צריךליתןכפיהאומדשלטובתהנאה.

לאמחלקכדמחלקהגמ'הכא,אוהכאכדהתם.

ז(תוס' ד"ה מקדישין ,בתוה"ד ,ול"נ דלא מצינו זה הלשון וכו' .וכן כתב
השיטהמקובצת )אותיב(.וביאר,דדוקאגביבכורשהבשרשלוכשניתנולו,

דףלבע"א

חשיב טובת הנאה,אבל בעולהשאין לכהןאלאהעור לא חשיב הך טובת

א(מתני',אחדקדשימזבחואחדקדשיבדקהביתאיןמשניןאותןמקדושה

הנאה.וכןמבוארבתוס'בכורות)נג(:ד"ההקדשעילוי.אמנםהרש"ש)יומא

לקדושה .בתורת כהנים )בחקתי פרשה ה( ,ילפינן להאי דינא מדכתיב גבי

נו (:ביאר ,דכוונת תוס' לחלוק על רש"י ,דבכל הקרבנות אין ביד הבעלים

בכור )ויקרא כז ,כו(" ,אך בכור אשר יבכר לה' בבהמה לא יקדיש איש

לקבוע מי יקריבנו ,ורק בכור דהוי מתנות כהונה נותנו לו וממילא מקריבו.

אותו",דהיינושלאיעשנועולהאושלמים].וכדדרשיבמסכתערכין )כט.[(.

ועייןאותד.

ואמרינן התם ,אין לי אלא בכור ,שאר קדשים מנין .ואמר רבי ישמעאל,

ח(בא"ד ,ולא נהירא למורי האי טעמא דאטו מי לא שייך ביה לומר כמה

דלמדין ,מהא דכתיב בההוא קרא" ,בבהמה לא יקדיש איש אותו" .ורבי

אדםרוצהליתןלבדקהביתוכו'.בחידושיהגרי"זוהקהילותיעקב)סימןיב

עקיבא דריש ,מהא דכתיב התם" ,אם שור אם שה לה' הוא" .וכתבו

ובגיליונותיוהכא(הקשו,דודאילאשייךטובתהנאהזובקדשיבדקהבית,

הרמב"ם)פ"דמתמורההי"א(והחינוך)מצוהשנו(,דאףקדשיבדקהביתהוי

דבשלמאבקדשימזבחישלאדםהנאהגםאחרישהקדישאותו,דמקריבין

בכלל איסור זה .ואמרינן בערכין )שם( דהעובר ומקדיש עובר על לאו זה

אותולשמוומתכפרבו,מהשאיןכןבקדשיבדקהבית,איןלושוםזכותאף

]לכל הפחות לרבנן[ .וכתב המנחת חינוך )שם,א( ,דאף דאין דיבורו מועיל

קודםשנמסרלגזבר,ומהשייךגבייהוטובתהנאה.

כלום ,התורה גזרה דאסור לשנות בדיבורו ,ועובר על הדיבור בלאו זה ,אך

ט(בסוה"ד ,ונראה למורי דטעמא משום דקדשי מזבח יש שם הבעלים

עייןחזוןאיש)בכורותכז,ב(.

לפדותןכשהוממואבלבקדשיבדקהביתשהקדישןאיןלבעליםוכו'.הקשה

ב(מתני' ,ואחד קדשי בדק הבית .פירש רש"י ד"ה מקדושה ,דרצה לומר

המהרי"ט אלגאזי בספרו נאות יעקב )סימן ד( ,מאי שנא בדק הבית מקדשי

דקדשי בדק הבית שהקדישם למזבח לא עשה כלום .והרמב"ם בפירוש

מזבחשהוממו,האגביבדקהביתנמיהבעליםקודמיןלפדות.ותירץ,דגבי

המשניות )פ"זמ"ג(פירש,דרצהלומר,מהיכללמזבח.וכןפסקבידהחזקה

בדקהביתיכוליםאחריםלפדותבלארשותהבעלים,מהשאיןכןבקדשים

)פ"ג מתמורה הי"א( .וכתב ,דהיינו דוקא מהיכל למזבח ,שהוא מקדושה

שהוממו ,כיון דיש ריוח לבעלים ,דפטורים ממתנות גם אחר פדיונן ,אין

חמורה לקדושה קלה ,אבל ממזבח להיכל ,שהוא מקדושה קלה לקדושה

לפדות בלא רשותהבעלים .והעולת שלמה כתב ,דכוונת תוס' ,דהא דאמר

חמורה ,משנים .אמנם שיטת הראב"ד )בהשגות שם( ,דקדשי בדק הבית

קדשיבדקהביתאיןבהןהקדשעילוי,היינושגופוראוילבדקהביתואיןלו

מותרלשנותמקללחמורומחמורלקל,דמהישביןזהלזה,ולאדמילקדשי

פדיון ,אבל קדשי מזבח שייך פדיון כשהוממו ,ואין הכי נמי דבקדשי בדק

מזבח דיש מהן נאכלין ויש שאין נאכלין ,יש מהן ליוםאחד וישמהן לשני

הבית כשאין גופו ראוי לבדק הבית ,אית בהו נמי הקדש עילוי .ועיין

ימים ,והנאכלין ליום אחד לא שוו במתנותיהן ,ואלו מכפרין ואלו אין

באחיעזר)חלקב'סימןמאותז(.

מכפרין,ולהכידיןהואשלאישנו.

י(רש"י ד"ה אם מתו ,בתוה"ד ,אבל עדיין לא נפדו .כתב בחידושי הגרז"ס,

ג(רש"יד"ההקדשעילוי,בתוה"ד,כיוןדאםמתהאונגנבהחייבבאחריותה

דלמאן דאמר דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים ,ודאי דהוא הדין

נמצאשכולהשלוונותןכלדמיהלחרםהכהן.הקשההמעשהחושב)ערכין

אםנפדובעתשהיהראוילאכילתאדם,כשמתויקברו.וכמבוארבבבאקמא

כח ,(:אמאי אינו יכול לפטור עצמו בכבש או בעוף ,כדאמרינן בבבא קמא

)נא,(.וברש"י )שם(ד"השורפסוליהמוקדשין.והא דכתברש"ידעדייןלא

)עח (:גבי האומר הרי עלי עולה והפריש שור ובא אחר וגנבו ,דפוטר עצמו

נפדו ,היינו משום מאן דאמר דפודין את הקדשים להאכילן לכלבים ,ואין

לרבנן בכבש ולרבי אליעזר בן עזריה בעוף .וצריך ביאור .ובהערות הגרי"ש

נפדיןמשוםהעמדהוהערכה.

אלישיב)ערכיןשם(כתב,דאיןהכינמידמשלםדמיכבשאועוף,ודוקאאם

יא(גמ',קדשיבדקהביתשהתפיסןוכו',לאעשהכלום.פירשרש"יד"הלא

אמרהריעלישור,חייבלשלםדמישור.

עשה ,בסוה"ד ,וטובתהנאה לאשייכא בהו .והקשה השיטה מקובצת )אות

ד(בא"ד,דרשאיליטולדברמועטמישראלחבירוכדישיתןעולתווכו',כדי

יד וטז( ,הא היכא דאמר הרי עלי מנה לבדק הבית חייב באחריותו ,ומאי

שיטול את העור .כתב הרש"ש )יומא כו ,(:דמבואר ברש"י הכא ,דבדעת

שנא מקדשי מזבח .וכתב העולת שלמה ,דהכא מיירי בקדשי בדק הבית

הבעלים לבחור איזה כהן יקריב הקרבן .והביא ,דהמשנה למלך )פ"ד

דמטו ליד גזבר ,דתו לא מחייב באחריותו ,אבל קדשי מזבח לעולם חייב

מתמידין ומוספין ה"ט( נסתפק בכך כוונת רש"י ביומא )שם( ד"ה אם רצה.

באחריותן עד לאחר הקרבה .אמנם עיין תוס' חולין )כב (:ד"ה והביא,

אמנםהעולתשלמהוהחזוןאיש)אור"חסימןקכו,כא(כתבו,דאףאםביד

דכתבו,דאףבקדשימזבחכיוןשהביאלידכהןיצאידינדרו,והמשנהלמלך

הבעליםלתתקרבנםלכלמישירצו,מכלמקוםאיןהעורשייךלאותוכהן,

)פי"ד ממעשה הקרבנות ה"ה( תמה על דבריהם .והגרע"א )בגליון הש"ס

אלא שמתחלק לכל הכהנים שבאותו משמר כדמוכח בסוגיין דעלמא,

וגליוןהרמב"םשם(צייןלרש"יחולין )קלט(.ד"הדמיחסר ,דמשמעבדבריו

ובהכרח דכוונת רש"י הכא ,שיביאנו ביום שאותו כהן עובד בו בבית אב

כדבריתוס'.

שלו,ויהיהלוחלקבעוריחדעםכלהביתאב,אףאםאחריםיעבדובו.

יב(רש"י ד"ה חרמי כהנים ,היינו סתם חרמים וכו' .במשנה למלך )פ"ו

ה(בא"ד,שם.כתבהמשנהלמלך )פ"ומערכיןהי"ב -טו(,דאומדזהשייך

מערכיןה"א(מבואר,דהוכרחרש"ילפרשכן,מטעמאדכתבוהתוס'ד"הכל

בעולה דהוי העור לכהנים ,אבל שלמים דאין העור לכהנים ,הטובת הנאה

חרם ,דדרשת רב הונא לא אתיא אלא אליבא דרבנן דסברי סתם חרמים

ט
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שםלאקשה,דהאדהמקשהלאהקשהממתניתין,דודאימודהעולאדלכל

לכהנים] .אמנם ברש"י ד"ה כל חרם וד"ה אמר עולא ,לא משמע כפירוש
התוס',ועייןגםהגהותהגר"א)אותג(.ועייןרש"ש[.

הפחותהקדשבדקהביתחלעלהמוקדשין[.

יג(גמ' ,חרמי כהנים שהתפיסן וכו' ,לא עשה כלום .פירש רש"י ד"ה וכן

כ(רש"י ד"ה גזברין ,שאינה קריבה עד שיבאו הגזברין לעמוד על גבה.

חרמי כהנים ,דאין לו בזה טובת הנאה ,לפי שאינו רשאי ליתנן אלא לכהן

האתוון דאוריתא )כלל ג( ובשו"ת זרע אברהם )יז ,כו( הוכיחו מכאן ,דיש

שבאותומשמר.ולכאורהמבוארמזה,דחרמיכהניםניתניםלמשמרשהיה

לגזברשלהקדשדיןבעלים,עייןשם.

בשעה שהחרים ,דאי למשמר שנמצא בשעה שמביאו לגזבר ,אכתי איכא

כא(גמ',מדרבנן.כתבוהשפתאמתוהעולתשלמה,דהאדלאמשנינמיהכי

טובת הנאה להביאו במשמר בן בתו כהן וכמו שכתבנו באות ד .וכן כתבו

אדרב הונא ,ונימא דהא דאמר רב הונא דקדשי מזבח שהתפיסן לחרמי

הקדשידוד)הכא(ויקרהערך)ערכיןכח(.בדעתהרמב"ם)פ"ומערכיןה"ה(.

כהניםלאעשהכלום,היינומדאורייתא,כיוןדרבהונאקראקדריש,ודבר

אמנם החזון איש )בכורות סימן רב סק"ו( כתב ,דניתנים למשמר דשעת

המפורשבתורהלהיתראיןכחבידחכמיםלאוסרו,כמושכתב הט"ז )או"ח

נתינה.

תקפ"ח סק"ה( .והתמורת תודה כתב ,דמלשון רב הונא "לא עשה כלום",

יד(תוס' ד"ה חרמי כהנים ,בסוה"ד ,אלא נראה לפרש למורי בדהיה כהן

משמעדאףמדרבנןלאחל.ועייןעודאותטז.

וכו'.כתבהקרניראם,דצריךלומר"בדתפסכהן",ולהכיאיןלמחריםטובת

כב(גמ' ,העמדה והערכה .כתבו התוס' בסוטה )כז (.ד"ה רב אשי ,דבהמה

הנאה,מהשאיןכןגביקדשימזבחלאשייךתפיסה.וכןגרסהצאןקדשים,

שנשברו או נחתכו רגליה ,אף על פי שאינה יכולה לעמוד ,הרי היא בכלל

"שישבידכהן".

ראויה להעמדה והערכה .דלא נתמעט אלא מתה .אמנם בר"י קורקוס )פ"י

טו(בא"ד ,שם .כתב הקרני ראם ,דלפי מה שפירשו התוס' בסוף ד"ה

מבכוריםה"א(מבואר,דבעיהעמדהממש.

מקדישין,בלאוהכיאתישפיר,משוםדאיןאדםמקדישדברשאינושלו.וכן

כג(גמ' ,שם .כתב השער המלך )פ"י מבכורים ה"ב( ,דלדעת התוס' בזבחים

מבוארבמשנהלמלך)פ"ומערכיןה"ח(.

)קג(.ד"הלאמיבעיא,אםעברופדהבלאהעמדהוהערכה,אינופדוי.אמנם

טז(תוס' ד"ה והאמר עולא ,בתוה"ד ,וקשיא טובא דאם כן תיקשי מתני'

בדעת הרמב"ם )פ"ו ממעילה ה"ו( כתב ,דאינו אלא מצוה לכתחילה ,אבל

דלעיל דאמר מקדישין וכו' .הקשה המשנה למלך )פ"ו מערכין ה"י( ,הא

בדיעבדפדויאףבלאהעמדהוהערכה.והשפתאמת )לעילכז(:ביאר,דאינו

מתניתין נמי אפשר לפרש ,דמקדישין אותן מדרבנן הקדש עילוי .וכתב,

מעכבמשוםדלאשנהעליוהכתובלעכב].אמנםכתב,דהיכאדאינהיכולה

דכוונת תוס' להקשות ,אמאי הסיקו לרב הונא בתיובתא ,אימא דרב הונא

לעמודמעכב,דבעילכלהפחותראוילהעמדה.ועייןבאותהקודמת[והחזון

מדאורייתאקאמר.ומכלמקוםכתבליישבשיטתרש"י,דאיןהכינמידלפי

איש )קדשים ב סימן כד ,א( כתב ,דאינו מעכב ,דהא הקדש שוה מנה

האמת ליכא תיובתא דרב הונא ,אלא דמתחילה לא אסיק אדעתיה לחלק

שחיללו על שוה פרוטה ,מחולל .וכן החינוך )מצוה שנג( כתב ,דבזמן הזה

דמאידתנינןהקדשעילויהוימדרבנן].ועייןעודבאותכא[.אמנםהחקנתן

דאףלכתחילהמחלליןשוהמנהעלשוהפרוטה,ליכאדיןהעמדהכלל.

ביאר,דקושייתתוס',לסברתהמקשהדאכתילאידעלאוקמימדרבנן,אמאי

כד(גמ' ,שם .כתבו התוס' במעילה )טו (.ד"ה ואפילו ,דהיכא דהעמיד

לא פריך נמי ממתניתין דקתני מקדישין אותו הקדש עילוי וכו' ,אמימרא

והעריך ולא הספיק לפדותה עד שמתה ,יכול לפדותה ,דהא כבר העמיד

דעולאדקאמרדאיןבואלאעיכובגזבריןבלבד.

והעריך.אמנםשיטתתוס'בחולין )קלה(.ד"הוהא דבעינןהעמדהוהערכה
בשעתפדיה.וכןכתבהרשב"א)שם(.

דףלבע"ב

כה(]תוס' ד"ה אלא לרשב"ל ,בתוה"ד ,קצת קשה מנא ליה דילמא מיירי

יז(תוס'ד"הוהאאמרעולא)מתחילבעמודא(,בתוה"ד ,אבלחרמיכהנים

בקדשי מזבח וכו' .קושייתם אינה אלא לפי פירוש קמא ברש"י במתניתין

ודאי אם אמר הרי עלי מנה לחרמי כהנים אם ירצה יחזור בו וכו' .תמה

)עמוד א( ד"ה אם מתו ,דמתו היינו מאליהן .אבל לפי פירושו השני ,דמתו

הערוךהשולחןהעתיד )ערכיןמ,י(,דאיהשווחרמיכהניםלהדיוט,איךחל

היינו שעבר ושחטם ,לא קשה מידי ,דבכהאי גונא אין פדיונן כדי להאכילן

באומר"הריזו",אלאעלכרחךדגזירתהכתובהוא,ואםכןנימאהכינמי

לכלבים).ש.א.[(.

באומר "הרי עלי" .ועוד הקשה ,וכן הקשה השפת אמת ,איך השוו התוס'
חרמי כהנים להדיוט ,הא כל זמן שהוא בבית בעלים הווי כהקדש לכל

דףלגע"א

דבריהן .והמנחת חינוך )שנז ,א( כתב ,דכיון דהעיקר ליתן לכהנים וכשנתן

א(גמ' ,אמר רב גידל אמר רב וכו' .הקשה בהגהות היעב"ץ ,הא לא מצינו

הויחולין,לאשייך"אמירהלגבוה"ולאנדרכלל.ובספרתורתהקודש)סימן

דרביפרשדברירישלקיש.וכתב,דשמאישלומרדרבנמיסביראליהכריש

ג ,יג( כתב לבאר ,דעצם נדר האדם לתתו לכהנים כמתנות כהונה ,אלא

לקיש ,ולאו עליה דריש לקיש קאמר ,אלא תלמודא בהכי מסבר מיליה

שהתורהנותנתעליודיןהקדשכלזמןשלאניתןלכהן.אךבביאורהגרי"פ

דשייכיבדרישלקיש.וכןכתבהמנחתיהודה.אלאדהקשה,דבלישנאבתרא

פערלא לרס"ג )ח"ג עמוד  (332נקט איפכא ,דההחרמה לכהנים הוי מעשה

לקמן )עמוד ב( אמרינן דרב סבירא ליה כרבי יוחנן .ולכך כתב ,דצריך

הקדש,וכהניםזוכיןבומשולחןגבוה].ובפשיטותנחלקובכךהרא"שבשיטה

להוסיףתיבהאחת",אמררבהונא"או"רביהודה"אושארתלמידידרב.

מקובצתבערכין )כח.אותז( והראב"ד )עלהתורתכהניםבחוקותיפרקיב,

]אמנםתוס'בבכורות)יד(:ד"הרב,מביאיםגמ'דילןכגירסאשלפנינו[.

ו([.

ב(גמ',ולתנאדבילויוכו',קשיא .כתבהמתןבסתר בשםספרבנישמואל,

יח(בא"ד ,ועיקר קרא ודאי אתא לומר שחל על הקדש וכו' .כתבו המשנה

דלאאמרינן"תיובתא"משוםדישלומר,דכוונתלוישבעלימוםמעיקרםהוו

למלך )פ"ו מערכין ה"י( והטורי אבן )ראש השנה ד ,(.דלפי זה ,אף בחרם

בכלל העמדה והערכה ,היינו דוקא מחיים ,אבל לאחר שמתו דריש

חייב מן התורה לתת הדמים לכהנים ,ואף שהאומר "הרי עלי מנה לחרמי

מ"אותה",למעטדאיןצריךהעמדהוהערכה.

כהנים" לא אמר כלום ,מכל מקום למדין מ"כל חרם" ,שהחרם חל על

ג(גמ'ואפילוחיהואפילועופות.פירשרש"יד"הואפי',דעופותהיינואווזין

קדשיםלהתחייבלכהנים.אמנםהחקנתןוהעולתשלמהכתבו,דאףלתירוץ

ותרנגולין דלא שייכי כלל למזבח .ובתוס' במנחות )ק (:ד"ה העופות פירשו,

זהבתוס',אינוחייבאלאמדרבנן.וכןמבוארבשיטהמקובצת)אותכא(.

דמיירי אפילו בעופות הראויים למזבח ,אלא שקדם מומם להקדשם ,דלא

יט(בסוה"ד ,ועודמצארביוכו'.כתבהמשנה למלך )פ"ומערכיןה"י(,דלא

אמרו התם דאין לעופות פדיון ,אלא בקדם הקדשם למומם .וכתב המלא

מתיישב בזה רק מה שהקשו ,דבערכין משמע דהך דרשא דאורייתא היא,

הרועים ,דהא דרש"י לא פירש כן ,משום דרבותא אשמועינן ,אפילו עופות

אבל מה שהקשו על רש"י דתקשי ממתניתין דתנן מחרימין אותן ,לא

דאיןבמינןקדושה.

נתיישב].וכלזהלפיביאורובקושייתהתוס'באותטז,אבללביאורהחקנתן

ד(תוס' ד"ה אפילו חיה ואילו עוף ,כגון שמתפיס תרנגולין לב"ה .הקשה

י
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המלא הרועים ,אי מיירי לבדק הבית ,מאי אפילו ,מי גרעי מעצים ואבנים

שריפה,משוםדכשםשמצוהלשרוףהקדשיםשנטמאו,כךמצוהלשרוףאת

דנחית עלייהו קדושת בדק הבית .וכתב ,דמפירוש רש"י ד"ה ואפי' נראה,

התרומהשנטמאת.ופירשרש"י)שם(ד"המצוהלשרוף,דרצהלומרדדמיא

דמיירי במקדישן למזבח .והרש"ש כתב ,דצריך להגיה בתוס' "למזבח"

להקדש ,ועוד משום תקלה .ובתוס' )שם( ד"ה כך הקשו עליו ,דאי משום

במקום"לבדקהבית".

תקלה,אמאיבעינןשריפהולאסגיבקבורהוכדומה.ולכךכתבולפרש,או

ה(בא"ד ,והא דאמרינן אין לעופות פדיון וכו' .הרמב"ם )פ"י מערכין ה"ט

כפירוש קמא דרש"י דדמיא להקדש ,או דאף מדאורייתא בעי שריפה,

ופ"ומאיסורימזבחה"ד(כתב,דטעמאדאיןלעופותפדיון,לפישאינןבכלל

דאיקרי"קדש".ובמרומישדה )שםכה(.ובכתביקהלותיעקב )שבתסימןכ(

העמדהוהערכה.וביארהקרןאורה )מנחותק,(:דהיינומשוםשהעוףפורח.

תירצו קושיית תוס' על רש"י ,דסבירא ליה ,דכשם שאסור לכלות תרומה

והאבןהאזל )איסורימזבחשם(כתב,דכוונתהרמב"םשאינםבדיןהעמדה,

טהורהבלאהנאה,כךאסורלכלותתרומהטמאהבלאהנאה,ולהכיבעינן

דהא התורה מיעטתם מהעמדה ,שנאמר "והעמיד את הבהמה" ,ובקדושת

לשורפווליהנותבשריפתו].וכןכתבהריטב"א)החדשים(בגיטין )סא,(.דאף

הגוףכלדאינובהעמדהאינובהערכה.

בתרומהטמאהאיכאדיןמשמרתואסורלטמאה[.ועייןבאותהבאה.

ו(בסוה"ד ,ה"מבשקדשהקדושתהגוףלמזבח.ביארהמלאהרועים,דהתם

טז(רש"י ד"ה תרומה טמאה ,נמי תשרף בבמה מדליקין מפרש טעמא וכו'.

מייריבעופותכגוןתוריםובנייונהדכשריםלמזבח,והקדישןקדושתהגוף.

הקשהבתוס'הגרע"א)פ"זמ"האותטז(מהיכןילפינןמהאדמותרתבהנאה

ז(גמ',מיתיבימתותמימיםיקברו.פירשרש"יד"המתו,דעבודרבנןמעלה

דבעישריפה.והביאהגמ'בשבת)כה,(:דכתבההטעמאדבעישריפה.והובא

דיקברו הואיל והוי חזי להקרבה .ומבואר ברש"י ,דמעיקר הדין הוי מצי

באות הקודמת .ובמראה כהן גרס ברש"י ,ומותרת בהנאה וכו' .וכן כתב

לפדותם ,והיינו כמו שכתב השיטה מקובצת )בבא קמא עו (.בשם התוס'

בלשון הזהב )על המשניות שם( ,דרש"י כתב האי דינא לפרש סיפא

שאנץ ,דשינוי דמיתה אין לך מום גדול מזה .אמנם כתב העולת שלמה,

דמתניתין,דמדליקיןבפתובשמןשלתרומה.והתפארתירושלים)עלהרע"א

דבתוס'ד"התמימים מבוארלאכן,דכתבודיקברו,לפישאיןרשאיןלפדות

עלהמשניות(תירץ,דרש"יאתאלאשמועינןעיקרדינודחייבליהנותבשעת

בלאמום.

שריפתו ,כשם שבתרומה טהורה אסור לאבדו בדרך אכילתו] .אלא
דהתפארת ירושלים כתב ,דרש"י לא אתי לתת טעם לשריפתו ,אך בודאי

דףלגע"ב

עדיף לומר ,שהוא טעם שדוקא נשרף ולא נקבר ,וכמו שכתבנו באות

ח(גמ' ,המתפיס תמימים לב"ה כשהן נפדין אינן נפדין אלא למזבח וכו'.

הקודמת[.

שיטתרש"יבגיטין)לח(:ד"הגזברין,דהוימןהתורה.וכןדייקהמשנהלמלך

יז(מתני' ,את שדרכן לשרוף ישרוף ואת שדרכן להקבר יקבר .פירש רש"י

)פ"המערכיןה"ה(מלשון הרמב"ם )שם(.אמנםבחידושיהרמב"ןוהרשב"א

ד"ה את שדרכן ,דאערלה וכלאי הכרם קאי .וכתב השיטה מקובצת )לקמן

והריטב"א ותוס' הרא"ש )שם( כתבו דהוי מדרבנן ,וכן כתבו תוס' בזבחים

לד.אותו(,דרש"ילארצהלפרשדקאינמיאתרומהטמאה,דהאשמןטמא

)נט (:ד"ה עד .ובתוס' רבינו אלחנן )עבודה זרה יג (:כתב ,דאמוראים פליגי

ראוי להדלקה ויין טמא ראוי לזילוף .וכתב ,דמכל מקום היה אפשר ליישב

במנחות)קא(.איהוימןהתורה.

בשארמשקין,ודוחק.וכןכתבותוס'בשבת)כה(.ד"הכך,דלאקאימתניתין

ט(מתני' ,קדשים שהפילה יקברו .כתבו התוס' בזבחים )פד (:ד"ה ומוציא

אתרומהטמאה,דהאתרומהשריאבהנאהלכהניםוייןטמאמזלפו.אמנם

ובנדה )מא (.ד"ה קסבר ,דלמאןדאמר דולדות קדשים בהוויתן הן קדושים,

תוס' בפסחים )כ (:ד"ה ראוי לזילוף כתבו ,דקאי נמי אתרומה טמאה ,וכמו

כיוןדאינןראוייםלהקרבהבשעתלידה,לאחלהעלייהוקדושה,כדאמרינן

שהראוי לקבורה יקבר ,כך הראוי לזילוף יזלפו .וכתב הרש"ש ,דהא דלא

לעיל)כה(.גביולדטומטוםואנדרוגינוס.ועלכןצריךלומר,דמתניתיןאתיא

פירשרש"ידקאינמיאחמץבפסח,דכיוןדדינולישרףמןהתורה,אףמשקין

כמאןדאמרדולדותבמעיאמןהןקדושים.עודכתבו,דישלומר,דשאנינפל

צריך לשרפן בהיסק גדול ,כדמצינו בזבחים )צב (.גבי נסכים ודם ושמן

דאי הוה בר קיימא היה ראוי לקרבן ,ולהכי חל עליו קדושה ,ולא דמי

שנטמאו.ושאניערלהוכלאיהכרם,דלאכתיבבהושריפהבלשוןחיובאלא

לטומטוםואנדרוגינוס.

בשלשון"פןתוקדש",ודרשינןפןתוקדאש.

וכתב בחידושי הגרי"ז ,דעל השליה עצמה אין דין קבורה ,אלא דצריכה

דףלדע"א

קבורהמחמתהנפלשבתוכה.

א(רש"י ד"ה אשם תלוי ישרף ,אם שחטו וקודם זריקת דמו נודע לו שלא

יא(מתני' ,וצפרי מצורע .כתב השיטה מקובצת )אות כא( ,דהיינו הצפור

חטא .כתב בשיעורי הגרמ"ד סאלאוויציק ,דלכאורה הוא הדין אם נודע לו

י(מתני',הפילהשליהתקבר.פירשרש"יד"השליא,דאיןשליאבלאולד.

השחוטה ,אבל משולחת לא ,משום דלא אמרה תורה שלח לתקלה .אמנם

שחטאנפסלהקרבן,דעתהחייבחטאתולאאשםתלוי.

תוס' בקידושין )כז (.ד"ה משעת שחיטה כתבו ,דגם הציפור המשולחת

ב(בא"ד,לכפרעלהספק.כתבהספורנו )ויקראה,יט(אשםהוא.אףעלפי

אסורה משחיטת חברתה עד השילוח .והוכיחו כן מלשון המשנה שם )נו(:

שלפעמיםיובאזההקרבןוהואלאנכשלבאותוהחטא,לאיחשובהחושב

דקתני"צפורי"בלשוןרבים.

שמכניסבזהחוליןלעזרה,כיאמנםהואקרבןאשםעלכלפנים,אףעלפי

יב(מתני',ושערנזיר.עייןמהשכתבנולעיל)כח(.אותז.

שלאנכשלבאותוהחטאשנפלבוהספק,והטעםהואכיאשוםאשםלה',

יג(מתני' ,ובשר בחלב .שיטת רבי שמעון )חולין קטז .ובכורות י ,(.דבשר

כשלאנזהרבדברעדשנפלבספק.ועייןבהחינוך )מצוהקכח(דכתב,ומלת

בחלבמותרבהנאה.וכתבו התוס'בנדה)מא(.ד"הקסבר,דאףדרבישמעון

תלוינאמרהעלכלדברשראוילבואאחריועניןשיגלהבומהשלאנודעבו

לא פליג הכא להדיא אלא אחולין שנשחטו בעזרה ,מכל מקום פליג נמי

מקודם,כגוןשאםיוודעאלהחוטאשחלבאכל,הרינגלהלושהראשוןלא

אבשרבחלב,אלאדלאנחתלפלוגיאלאבחדא.

הספיק לו וצריך להביא עוד קרבן אחר הנקרא חטאת קבועה לתשלום

יד(מתני' ,וכן חיה שנשחטה בעזרה .כתב רש"י ד"ה וכן חיה ,דגזר רבי

כפרתו.ואםנודעאליושהיתראכל,הרינגלהלושהראשוןהספיקלוואינו

שמעון דתשרף ,אפילו אם חולין היא דליכא למיגזר משום דלא ליקבור

צריךעודלקרבןאחראחריווכו',משרשיהמצוה,שיהיההאדםזהירוירא

קדשים פסולין ,דהא כולי עלמא ידעי דחיה במוקדשים ליכא ולא אתי

חטא ויעיין בכל מעשיו עיון טוב לבל יכשל בדבר עבירה ,ועל כן הצריכתו

לחלופי .וכתב רש"י בקדושין )נח (.ד"ה ישרפו ,דמכל מקום גזרו ,משום

התורהלהביאקרבןכשלאנזהריפהבמעשיועדכדישלאיוולדעליוספק

דהשווחכמיםדבריהןבכלמקוםשלאיפקפקובהם.וכן תוס'בחולין)פה(:

זה,והראיהשאיננובארקלכפרעלעצלותובכך.

ד"ההיינוכתבו,דלאחשיבאגזירהלגזירה,דכולהחדאגזירההיא.

ג(רש"יד"החטאתהעוף,בתוה"ד ,דהואילואינהנקטרתלאאיכפתלןאי

טו(מתני' ,ותרומה טמאה .בשבת )כה (:איתא ,דטעמא דתרומה טמאה בעי

זריק דם על הספק וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,הא פשוט בכל דוכתא

יא
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בש"ס ,דאף בשחיטה לחוד הוי איסור חולין בעזרה .וכתב ,דאולי כוונתו,
דבספק כהאי גוונא מקילינן .עוד הקשה ,הרי רש"י גופיה מביא בסמוך,

ט(גמ',האמניר'יהודההיאדאמראםרוצהלהחמירעלעצמוכו' .הקשה

דילפינן לה מקרא ,ואמאי צריך לומר דבזריקה לא איכפת לן .ועיין באות

השפתאמת,אמאיתנא"ידלק",דמשמעדמחויבלהדליק.וכתבלומר,דגם

הבאה.

הוא סבר הטעם בשק דנכון לשרוף משום חשש דאתי אינש למתהני ביה,

ד(בסוה"ד ,ובמסכת נזיר )כט (.ילפינן שפיר דחטאת העוף באה על הספק.

ושאני משיער ,אלא דסבר רב ששת דאפילו לרבנן דאסור לשרוף את

כתבהקרןאורה )נזירשם(,דמשמעברש"י,דמספקאליהאידרשאגמורה

הנקברין,אכתיבשקשישחששתקלהבקבורהדינובשריפה,ור'ירמיהסבר

היא .אמנם תוס' בנזיר )שם( ד"ה מתקיף ,כתבו בשם רש"י ,דהוי דרשא

דלרבנןכיוןדמןהדיןאסורלשרוףאתהנקברין,ממילאגםשקאינונשרף,

גמורה .וכן כתב שם בפירוש הרא"ש .אמנם התוס' הרא"ש בגיטין )כח(:

אלאלר'יהודהדמותרלשרוףאתהנקבריןתיקנובשקדמחויבלשורפו.

כתב,דהויהלכהלמשהמסיני.

י(גמ' ,ואם לאו .ביאר הר"ש )ערלה פ"ג מ"ג( ,כגון דאי אפשר לשלופינהו,

ה(רש"י ד"ה כל הנשרפין לא יקברו ,דלמא אתי איניש ואשכח להו וכו'.

דאיכאציפרתאטובאדהתירא,ולאידעהימניייהודאיסורא.

כתב התוס' יו"ט )פ"ז מ"ו( ,דאף על גב דבנקברין נמי איכא למיחש להכי,

יא(גמ',והתניאדםהנדהובשרהמת וכו'.הקשההמנחתחינוך )מצוהקמו

מכלמקוםאיאפשרלשורפן,משוםדהנקבריןאפרןאסורבהנאה.

אות טז( ,לפי מה שכתבו התוס' לעיל )לג (:ד"ה הנשרפין ,דנשרפין אפרן

ו(בא"ד ,שם .הקשה הגרע"א )בגליון הש"ס( ,למה צריך טעמא ,הא כל

מותר משום דחשיב נעשית מצותו ,אם כן הכי נמי במת כיון דדינו ליקבר

הנשרפין מצותן בשריפה דוקא ,ופשיטא דלא יקברו .ובשו"ת חתם סופר

חשיב כנעשה מצותו ולהכי אפרו מותר .ובשו"ת נודע ביהודה )קמא יור"ד

)או"ח סימן קד( כתב ,דמוכח מדברי רש"י ,דמצות שריפה מן התורה לאו

סימןצ(כתב,דגבימתלאשייךלומרדבקבורהנעשיתמצותו,משוםדהא

דוקא ,אלא כל הנשרפין מצותן שיעשו אפר או עפר ,וכל שנרקב וכלה מן

דבעיקבורהאינומחמתאיסורואלאמחמתבזיונואולצורךכפרתו.

העולםמקייםבזהמצוותשריפה.

יב(גמ',דלאידיעמאן.כתבהשיטהמקובצת)אותיא(,דישלמחוקתיבות

ז(גמ',אישתיקולאאמרליהולאמידי .כתבהידמלאכי )כלליהתלמודא

אלו.וכןכתבבהגהותהגר"א)אותד(.ובחידושיהגרז"סכתב,דלהאיגירסא

אותכה(,דמצינובכמהדוכתיבגמ'דמקשהחדאמוראלחבריהוהמוקשה

ד"לאידיעמאן",היינושלאנודעמיהיהמסבבהדליקה,ודקאמרדלאהוי

שתיק ליה ,ולא מצינן לברורי מתוך הסוגיא אי שתיק משום דאודויי אודי

איניש דלמעול היינו דליכאלפנינו ואין לנו ידיעה מי סיבב הדליקה שיביא

ליה ,או משום דלא אשגח ביה ,וכלל גדול מסרו לנו התוס' בבבא בתרא

קרבןמעילהאושנפסוקלודיןמעילה.

)סב (.ד"ה ומודה רב ,דכשתלמיד מקשה לרבו והרב שותק ,אמרינן דלא

יג(גמ',דנפלהדליקהבעציהקודשמאליה.עייןבזכרוןשמואל)מכתבכא

משוםשהודהלדבריהתלמידשתיקליהאלאאשגוחיהואדלאאשגחביה,

עמודתקכד(.

אבל כשהמקשה הוא תלמיד חבר של המוקשה ,לא שייך לומר שלא חש

יד(גמ' ,ושמו בנחת .ביאר הראב"ד )על התורת כהנים צו ב ה"ד( דדרשינן

לדבריו,דכיוןדתלמידחברהואאילאודאודוייאודיליההיהחוששלדבריו

הכי,מדלאכתיב"והשליך",כדכתיבבמוראהונוצה.

וכן כתב הרדב"ז )ח"ב בלשונותיו על הרמב"ם סימן מט( .והביא ,משיטה

הדרןעלךפרקישבקדשימזבח
וסליקאלןמסכתתמורה

מקובצת)בבאמציעאסט:ד"הושתיקרב(,דבכלמקוםהשתיקההיאמשום
שלאמצאתשובה.
ח(רש"י ד"ה כאן בשק ,בתוה"ד ,ואידי ואידי בטהור או טמא .הקשה
הרש"ש ,דבנזיר טהור ודאי אף השיער ישרף ,כדכתיב בקרא .וצריך לגרוס
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