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  דמי מכירת פטר חמור

  ם"בשיטת הרמב

  ם בכמה עניינים שיש בהם כדי ללמד מה היא השיטה."ת מדברי הרמבוכמה הלכלצורך בירור ההלכה נקדים להעתיק 

  דמיו אסורים. ,ואם מכרו קודם פדיון ,ח אסור בהנייה עד שיפדה"ד: פט"ב ה"א. ביכורים פרק י

סין שתופ וכי מאיסורי הנאה ,ח בשוויו"שהרי פודין פט ,א אם דמיו אסורים למה יתנם לכהן ויהנה בהן"ד א"ובהשגות הראב

  את דמיהן הוא זה.

עבר ומכר דבר  ,אינה מקודשת וכו' כגון חמץ בפסח וכו' ,ב: המקדש בדבר שהוא אסור בהנאה -א "ב. אישות פרק ה' ה

ז אסורים בהנאה "מפני שדמי ע ,ז שאם קידש בדמיה אינה מקודשת"חוץ מע ,האסור בהנאה וקידש בדמיו הרי זו מקודשת

  כמוה.

  והדמים מותרין. ,'וכוכגון שמכר  ,אם נהנה ולא אכל ,כל מאכל שהוא אסור בהנאהז: "הט ג. מאכלות אסורות פרק ח'

ואין לו בה אלא  ,לו למוכרה שהרי אין ,ו: אבל ישראל שקידש בתרומה שהפריש מגרנו אינה מקודשת"ד. אישות פרק ה' ה

  וטובת הנאה אינה ממון. ,לפי שנותנה לכל כהן שירצה -טובת הנאה 

הרי זו  ,אם נתייאשו הבעלים ונודע שקנה אותו דבר בייאוש ,: המקדש את האשה בגזל או בגניבה או בחמס'זה. שם הלכה 

  מקודשת.

ד: והמתנות עצמן (זרוע לחיים וקיבה) אסור לישראל לאוכלן אלא ברשות כהן. עבר ואכלן או הזיקן "ביכורים פרק ט' היו. 

ני פפ שאינו רשאי, הרי זה מותר לאכלן מ"לו תובע ידוע. והקונה אותם, אעאו מכרן אינו חייב לשלם, מפני שהוא ממון שאין 

  שמתנות כהונה נגזלות.

  ם"מתמיהות המפרשים בשיטת הרמב

  נראה אור. איזו דרךעל ידם  נשכילונביא חלק מהקושיות למען  ,ם בדין זה האריכו הרבה"א) בשיטת הרמב

ועל פי זה  ,אמר שפטר חמור אוסר את דמי מכירתושבהלכות ביכורים  ,ם נראה כסותר משנתו"הפלא הראשון הוא שהרמב

הדין נותן שלא יקדשו בו כמו שאין מקדשין בכל איסורי הנאה (דבדמיו אין את המעלה הנזכרת בגמרא לקדש בהך דביני 

ח שפיר "בדמי פט ז"ועפ ,ז"וביני). ואילו בהלכות אישות פסק שאין לך בכל איסורים תופס את דמיו לאוסרם בהנאה אלא ע

  ונמצאת סתירה במשנתו. ,ב"ו ע"וכעיקר דין המשנה בקידושין נ ,מקדשין

והרי לא  ,ד מהיכן חידוש הלכה זו ומה יסודה"ולעיקר דבריו שפטר חמור תופס את דמיו כבר הבאנו את קושיית הראב

  אמצאנו דין זה של תופס דמיו בפטר חמור.

דכשם שקודש מתחלל בין דרך  ,מדוע שהמכירה עצמה לא תהיה פדיון בשוויוס) הוסיף לתמוה "ת קמא ק"א (שו"והגרעק

מהקדש  'ח בשוויו"פדיון פט'שהרי כל  ,ח כשם שהוא ניתר בפדיון כך הוא ניתר במכירה"כך גם פט פדיון ובין דרך מכירה

                                                 
ל "והו ,ז ושביעית"ד שאין לך דבר התופס את דמיו אלא ע"שהם יסוד השגת הראב -ב) "ד ע"ז נ"ע ,ע''אח "(קידושין נובעיקר דברי הגמרא  א

 ,מ הדבר אינו דומה"וכן קודש תופס דמיו. מ ,פ שגם מעשר שני גם תופס את דמיו"שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין. יש להוסיף דאע
ש "אבל מע ,ז ושביעית"ודבר זה אינו קיים אלא בע ,ומוסיף ותופס לאסור גם את דמיו ,מו באיסורו עומדדנידון הגמרא הוא על דבר שהוא עצ

 שהם נעשים חולין ונכנסים דמים תחתיהן. ,וקודש הם נפדים בדמים
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כך היא תשמש  ,וכשם שסברא זו מהווה סיבה לעיקר דין פדיון בשוויו ,'שלא יהיה פדיון זה חמור מן ההקדש' ,ילפינן לה

שאם כל מכירה עומדת  מכאן באה קושייתו. ו'ח חמור מן ההקדש"שלא יהיה פט'שגם בזה נאמר  ,'לפדיון דרך מכירה'כסיבה 

  בהא כל דמי פדיון נעשים היתר. ,ט הדמים אסורים"כ מ"א ,במקום פדיון

  ולכך לא הותר בהנאה ,ודרך מכירה זה 'לא גמר המצוה' ,והותר בהנאה ,'גמר המצוה' דרך פדיון זהתמורת חמור 

  א."ם בכמה דרכים. אך האיר לנו הבורא דרך פשוטה מתוך עיקר דרכו של הגרעק"ב) והמפרשים השתדלו בדברי הרמב

ודמי המכירה צריכים להנתן  ,ועל ידי המכירה נפדה החמור והותר בהנאה ,ותורף הדברים הוא דאכן המכירה היא כפדיון

 ,שדמי הפדיון נתפסו מיד בזכות הכהן באופן מוחלט ,אלא שבזה חלוקים דמי המכירה מדמי הפדיון ,לכהן דוגמת דמי הפדיון

  ם בהנאה ככל דבר שנעשית מצוותו.ולכך מותרים ה ,ב)"ב ע"וכדין השה האמור במתני' להלן (י

וכיון שלא הוחלטו ליד כהן ממילא לא גמרה מצות  ,ן עד שיבאו ליד כהןואילו דמי המכירה אינם מוחלטים בזכות כה

  וכעיקר משפט החמור קודם הפדיון. ,וכל שלא נעשית מצוותו עדיין הוא אסור בהנאה ,הפדיון

יסוד דין איסור הנאה מן החמור אינו ככל איסורי הנאה ד ,ח מסברא"הנאה מפט - ופירוש הדברים עולה ממה שלמדנו בסימן 

ח דין תורה האוסר בהנאה "אלא בפט ,נ ערלה וכלאי הכרם וכדו' שיש בהם עילת ריחוק עצמית מהנאת ישראל"מת יידוג

אלא כיון שבא  ,אינו איזה דין 'מתיר' בהנאה ןלאחר פדיו היתר החמורמשתלשל מחובת מצותו לעמוד לתכליתו. ועל פי זה 

  ולכך הוא מותר. ,לתכליתו ממילא אין את כל עיקר תביעת הרחקת הנאתו

 בפדיוןשזה  ,ובזה בא החילוק דאימת אנו רואים את הדבר כבא לתכליתו דוקא בפדיון הגומר את כל העמדתו לתכליתו

  ולא במכירה שאינה משלימה את יחוד הממון לכהן במוחלט. ,יחוד הממון לכהן בשלמות הנצרכתהמשלים את 

וכדילפינן לה מהקדש מטעם שלא יהיה חמור מן  ,פ שהיא כפדיון"אע - והסיבה שהמכירה אינה מעמידה את הממון לכהן 

ליחוד ממון  ,דאינו דומה יחוד ממון דפדיון המתייחד על דעת חובת נתינת כהןההקדש המתחלל דרך מכירה. היינו טעמא 

  המתייחד שלא לדעת מעשה שמונח בו חובת נתינה לכהן.

את יחוד הדבר  חותמתדעתו על העמדת כהן  ,דבדעת סגי) ,פקעושה מעשה בדעת יחוד ממון כהן (גם במקום סדפודה ה

 ,שהוא ממיר את החמור על דמי הכירה שלא לדעת העמדת כהן ,וכנעשית מצותו. אבל המוכר ,גמרו מעשיו לתכליתו, וממילא

עדיין אי אפשר  ,מ כיון שהוא חסר 'דעת' יחוד לכהן"מ ,פ שבאמת הממון מיוחד לכהן מדיני הפדיון הגלום במכירה"בזה אע

  ולכך הוא אסור בהנאה. ,גמרה מצותו לאוממילא  ,לראות את הדבר כמיוחד לתכליתו במוחלט

  כיצד ישראל מקדש בממון כהונה ,אם מכירה כפדיון

כיצד אמרו  ,שאם באמת הועילה המכירה כפדיון ,מאוד מאודמעתה נמצא שרק הגדלנו את הקושיא  ,ג) אלא דמקופיא

ואינו אלא כישראל הנוטל  ,אלא ממון כהנים ,הרי ממון זה לאו דידיה הוא ,שהמקדש בדמיהן מקודשת ם"במשנה ופסק הרמב

א את המשנה בקידושין "שהרי להדיא פירש הגרעק ,א"והיא תימה על עיקר דברי הגרעק[את שה הפדיון ומקדש בו את האשה. 

  .וכיצד יקדש בו הישראל שמכר] ,הוא הכהניםשהפודה במכירת שוויו וקידש בדמים מקודשת. ותימה והא ממון שבט 

והיה  ,שבו היה לבעלים זכות יצירת ממון על ידי פדיון בשה ששוויו מועט ,ח עצמו"ועוד גרע מקדש זה מכל מקדש בפט

והמקדש בטובת הנאה  ,אין לו אלא טובת הנאת נתינה לכהן ,ואין בידו אלא דמי פדיון ,אבל זה שכבר מכר ,משתכר ביני וביני

  ו."ה מאישות ה"ם פ"כ הרמב"ינה מקודשת כמשא

                                                 
  ה."פ בע"פדיון שוה מנה על שו -נעמוד בסימן  ,בעיקר דברי הגמרא 'שלא יהיה פדיון החמור חמר מן ההקדש' ובמה שהקשו המפרשים ב
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פ מה שפסק "ו) פירש בדוחק. ובמנחת אברהם בסוגיין הראה מקום לתרץ ע"ב כ"ובמרחשת (ח .וכבר עמדו המפרשים בזה

ו. עיין בדרך אמונה שם "ד שמתנות כהונה נגזלות. (ומה שנראה כסתירה לזה מיד שם בהלכה ט"הי ט מביכורים"ם בפ"הרמב

  ה אמר)."ל ד"בביה

ם הנזכרים שפסק בהלכות אישות שהמקדש בתרומה אינה "כ כיצד נפרנס את דברי הרמב"א ,אלא שעדיין תימה עלה

ם הנזכרים בהלכות ביכורים שהישראל שזכה במתנות רשאי "והרי לדברי הרמב ,מקודשת מפני שטובת הנאה אינה ממון

ח "ותהיה מקודשת כמו שהיא מקודשת בדמי מכירת פט ,לכהןכ אשה שקיבלה תרומה רשאית למוכרם "א ,לאוכלם לכתחילה

  א."לדברי הגרעק

ז) שהמקדש "ה מאישות ה"ם (פ"שהרי פסק הרמב ,ההקדמה הנזכרתם גם ללא כל "ותימה זו היא על עיקר פסקי הרמב

סגי  ,בנתינתו מ כיון שהדמים נעשים של האשה"מ ,פ שהדמים אינם של המקדש"אע ,בגזילה סתם לאחר יאוש הרי זו מקודשת

ודין זה הוא בכל מתנות כהונה  ,והמחזיק בהם 'מותר' להשתמש בהם ,ז כיון שפסק שמתנות כהונה נגזלות"ועפ .בה לקדש

אינו גרוע ממקדש בגזילה לאחר  ,לאשה -ה כ כל הנותן מתנות כהונה בגזיל"א ,ה מפני)"ל ד"(דרך אמונה ביכורים שם ביה

  בתרומה אינה מקודשת.ם שהמקדש "ט פסק הרמב"ומ ,יאוש

ובין  ,נ היא תהיה מקודשת"דבזה איה ,וצריך להשתמש במה שחילק בדרך אמונה (שם) בין הנותן בדעת לגזול מהכהנים

  הנותן על דעת שהיא תתן לכהנים.

ם שהמקדש בתרומה אינה מקודשת מיירי בנותן לאשה את זכות 'נתינת התרומה' לכהנים ללא כוונת "שכל מה שפסק הרמב

  ואינה ממון. ,וזכות נתינת התרומה היא טובת הנאה ,דבחפצא עצמה לא התכוונו לזכות ,דבזה לא קיבלה ממון כלל ,ילה כללגז

ויכולה למכור תרומה זו  ,שהרי היא מותרת בהם ,הרי זו מקודשת ,נ הנותן כל מתנות כהונה לאשה בכוונת גזילה"אבל איה

  וש.ועוד עדיפא מקידושין בגזל לאחר יא ,לכהנים

היינו במקדש בכוונת גזילת  ,א) דמקודשת"ח בשוויו דאמרו במשנה (לדעת הגרעק"ובזה נבין שגם המקדש בדמי מכירת פט

  ועדיף מינה. ,מקודשת ככל מקדש בגזילה ולכך ,כ נגזלות"ודינו ככל מתנו ,ממון כהן זה מכהנים

 


