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  פתיחה למצות מתנת בכור
  בגדרי חובת המצוה

  ובדין מקצת בעלות ישראל בבכור

  מחלוקת רבי יהודה ורבנן בשותפות גוי

כ פרטים. א. אמר רבי "ן הבכורה או לא. ובמחלוקת זו יש לעיין בכומנחלקו רבי יהודה וחכמים האם שותפות גוי פוטרת ) א

 המושכלהאם  ,כאשר אמרה תורה סתמא דדינא לחייב 'ישראל' בבכורה ,מחלוקתם עומדת על מקרא אחדיהושע ששורש 

כ הילפותא באה להפקיע ממונח פשוט זה "וא ,הראשון היה לומר שתהיה הבהמה כולה של ישראל בלא שותפות גוי כלל

רבנן סברו דתחילת משפט הדין נותן שכל מקצת וכך סבר רבי יהודה. ואילו  ,ולחדש ולומר לך שגם מקצת ישראל חייב בבכורה

  כ חידוש הילפותא בא להוציא ולומר לך שהחיוב קיים רק כאשר הכל של ישראל."וא ,בעלות ישראל חייבת בבכורה

אלא היא מחלוקת פרטית במקומות מסוימים. ועל  ,וכבר פירשו תוס' בסוגיין שלא אמרו בזה מחלוקת כללית בכל התורה

 הפשוטהדרבנן סברו שמשפט הסברא  ,ים שנחלקו בסברא מסוימת העומדת ביסוד ההלכה של מצות הבכורהפי זה אנו מבינ

ובאה הילפותא להפקיע ולקבוע את דפוס ההלכה במידה שונה הנותנת שרק בעלות  ,נותן שכל זיקת ישראל תגרום חיוב

ותנת שלא יבא חיוב אלא על בעלות ישראל סבר שמהות המצוה מראשיתה נישראל בשלמות מולידה חיוב. ואילו רבי יהודה 

וכנגד זה בא חידוש הילפותא ללמדך לראות את תבנית המצוה באופן הנותן שכל זיקת ישראל תהיה חייבת  ,מושלמת

  בבכורה.

 שהתחדשהוא הדפוס  ,ואם נבא למצות את תבנית הילפותא נבין שדפוס המצוה שחשב רבי יהודה בראשונה מסברא

והתגלה  שהתחדשהוא הדפוס  ,חשבו בראשונה מסברא רבנןשאחר הילפותא. ואילו דפוס המצוה  למצוה אליבא דרבנן

 ,והדברים ודאי צריכים אורה מה סברת מר בראשונה ומה סברת מר בראשונה למצוה אליבא דרבי יהודה אחר הילפותא.

  ובמה פליגי.

י ותוס' בריש מכילתין שאין בו קדושת "דעת רש ,הראשוניםשותפות גוי אליבא דרבי יהודה נחלקו שיש בו ב. במשפט בכור 

 ,ה התם"ב ד"א ע"ק בתמורה (י"כפי השיעור שיש לישראל ערך בו. ואילו בשטמ - אלא יש בו רק זכות ממון לכהן הגוף כלל 

אינו  מ"מ ,י בגיזה ועבודה"כ להתיר בכור שותפות גוי לשיטת ר"פ שגזה"ה התם) פירש דאע"ק שם תוד"ובהשמטות השטמ

  נאכל עד שיפול בו מום.

הרש"ש להלן ט' ע"ב, ויותר י כבר תמה "ק. בשיטת רש"י ותוס' והן שיטת השטמ"שיטת רש ןה ,והשיטה כולה צריכה ביאור

שהטעם שאין בדבר קדושת הגוף אלא קדושת דמים זה מפני שאין קדושת  י"דפירש רש ,א)"ד (ב' ע"הגרמהרחיב בתמיה זו 

ח עמודה ג') דשותף המקדיש חלקו לקרבן חל בחלקו "ז הלוי דף ע"כ (חידושי מרן רי"ימה לו לפי מש. והיא תהגוף לחצאין

ול תחבבכור לא שבחלק הישראל  כ מדוע"ז תמה א"ועפ ,ג דפליג עליה)"ב סק"א בכורות עמ' קכ"(ועיין במשנת ר ,ג"קדוה

מה בין חלק שותף בעלמא המתקדש לקרבן ובין חלק ישראל בשותפות גוי אליבא דרבי  ,קדושת הגוף אליבא דרבי יהודה

  יהודה.

הרי  ,'שאין בו קדושה לחצאין' י כלל בבכורה"כ מדוע למד מכאן רש"א ,ואם משום שגלי לן קרא להתירו בגיזה ועבודה

טי ששותפות גוי סותרת את חלות ן פרהדין נותן שנפרש את הילפותא כהוראת דיא"כ שה לחצאין וכיון שבכל מקום יש קד

  שה בכל הבהמה.ודהק

אם צורת קרבן  ,ולאוסרה באכילה עד שיפול בה מום ,ק תימה מהו פלגינן זה להתיר חפצא בגיזה ועבודה"ובשיטת השטמ

כ מה ימנע את אכילתו "וא ,מ שזה אינו חפצא של קרבן"ע ש"ואם לימדה תורה שאינו אסור בגו ,ע"הוא זה יהיה אסור בגו



 "עיון הסוגיא"                                                                                                                            בכורות -"אתה קדשת" 

  עיון ישיבתי במרחבי התורה     הרב אליעזר הכהן בן פורת                                                                                                 

 

  ב

 

  אכאשר הוא תמים.

ה ונותן) מדוע צריך הישראל לתת דמים "א ד"ג. אמרו בגמרא דאליבא דרבי יהודה נותן חצי 'דמיו' לכהן. והקשו תוס' (ב' ע

ם "יתן לו חלקו ודיו. ותירצו דמשום טיבותא דכהן דלא ניחא ליה בשותפות עכו ,הרי חלקו של כהן הוא עצמו של בכור ,לכהן

  לכך אמרו שיתן לו דמים. ,כ"לפי שאינו יכול להוציא חלקו מידו במהרה כ

את א יצהוקשה לכאשר  "כא ,ם אין מקום לקנוס את הישראל"מעכו המקבל בהמהוכבר תמהו בדבר דכיון שבישראל 

  את הדבר על הישראל יותר מעל הכהן. חזית להטילם מאי "מיד העכוהחפצא השייכת לו 

ל "ת ולמה לא יהיה קדוש חלקו של יהודי ולא יוכל לסלקו בדמים. וי"וא"דכתב  ,קשיםץ בדין זה יותר "ד. ודברי תוס' שאנ

. נמצא בדבריו שעיקר שורת הדין נותנת "אלא הוא יתן חצי דמיו לכהן ,דהוא לטובתו של כהן שלא יוכל לדחותו אצל הגוי

אין בולד קדושת חפצא זה לטובתו של כהן שלא יתעסק והסיבה ש ,שתהיה קדושת חפצא של בכורה בחלק היהודי הניתן לכהן

י עם הגוי. והדבר נראה מפליא פלאות כיצד קדושת חפצא לכהן פורחת והולכת מחמת שלא ניחא ליה לכהן להתעסק עם הגו

  ב.השותף בבהמה. והדבר אומר דרשני

  'שותפות' כהנים ולוים בפטר חמור

ו שאם פטרו בהמת ישראל במדבר "מפטר חמור, וילפינן לה בגמרא בק ב) שכהנים ולוים פטורים") אמרו במשנה (ג' עב

                                                 
ולא כחלק מהמהלך העולה כנשמת המסכת, והנוסח יהיה לחלק שאינו דומה אכילה  -ק) נראה לתרץ לחוד "ובקושיא זו (בשיטת השטמ א

  הדבר מהיכולת להתקיים בסיבת דינו, למעשה השתמשות שהיא רק 'סתירה' למשפט הדין שהיה הדבר ראוי לו מעיקר דינו.שהיא 'עקירת' 

ופירושו, דשותפות גוי לרבי יהודה עומדת בסיבת קדושת הגוף מחמת 'פטר רחם', רק שהסיבה מעוכבת ואינה יכולה לחול מחמת שאין 
מחמת 'העדר' זה על הבכור  מלהתפיס חלותהסיבה מניעת חודשת בקרא לרבי יהודה, נמצא שהבכור כולו של ישראל. ואם זו הבחינה המ

השלמות, ולא מחמת שיש בדבר 'סתירה' לחלות קרבן. [ומטעם זה יש לו היתר אכילה על ידי מום, שהמום עושה אותו לבריה חדשה, ובריה זו 
  רת' מהצורת חפצא, ופרחה הסיבה וכבר לא רביעא עליה].היא סתירה לחלות קדושת קרבן, ונמצאת הסיבת קדושת קרבן 'נסת

ע אין לנו ללמוד להתיר אלא את 'ההשתמשות' בו, שהרי הסתירה לסיבת חלות "ומעתה כאשר לימדה תורה שאין בבכור זה איסור גו
ת ומבטלת את הסיבה המתחדשת על ידי ההשתמשות היא פחותה ומועטת הרבה מהסתירה הנוצרת על ידי אכילתו, שהשתמשות אינה עוקר

ל, ואין כח בהסיבה למנוע את הכחשתה, "חלות, אלא היא רק מכחישה אותה בכך שהיא מתעלמת מקיומה, ובמעשה זה חידשה תורה שלא איכפ
אבל דילמא מניעת ביטול הדבר מעמידתו בסיבת חלות קרבן עדיין נוהגת, ולכך אכילה המבטלת את כל הסיבת קרבן מהדבר היא דבר הנמנע, 

  ואין לנו היתר לו.
 שמודה כתב) לאפוקי ה"ד א"ע' ב( ק"בשטמ, בבכורה חייב ויהיה בשותפות לישראל יהיה כמה יהודה רבי בדעת ובאגב נביא מה שנחלקו ב
 וכשיטה, במחייב גם יד לישראל שיהיה מוכרח לכך המחייב היא רחם דפטר שהלידה דכיון, באם שותפות לישראל אין כאשר לפטור יהודה רבי

  ).א"סק( א"בריט פשוט נקט זו

 חייב גם באם ולא לחוד בולד אלא שותף הישראל אין אם שאפילו) א"הריט ד"ע' א בהערה עיין מ"שו ת"בשו ה"וכ( דוד היד דעת אמנם
  .בבכורה

 [ויש. באם גם זיקת ישראל שתהיה שצריך או, לחוד בולד זיקה מספיק יהודה לרבי הנצרכת ישראל לזיקת האם בפלוגתא מחזיקים נמצאנו
  מחלוקתם]. וביסוד הצדדים בסברות להבין

ב) "א (ה' סק"ט האחרונים בשיטת רבי יהודה במקרה הפוך, כאשר הולד כולו של ישראל ואילו שותפות הגוי קיימת רק באם, דהריט"עוד שו
פ שבמקרה זה אין גוי השותף בגופו של ולד. "אע -ד לחוד "ג אלא קדו"סבר פשוט שדין הולד כדין ולד שותפות לרבי יהודה, שלא חל עליו קדוה

  אך לא פירש כמה דמים יתן לכהן תמורת ולד זה.

ם, שיד הגוי נמצאת באם שהיא המולידה את "ד כיון שבעיבור הקדושה פתיך אדנות עכו"ז א') האם יתן ערך כולו, א"א (ט"ונסתפק בזה בחזו
שהתהוות כח החיוב על הנתינה בא מיד זכות שותפות גוי, אין במוליד כח להביא זכות מ כיון "פ שממון הולד כולו של כהן, מ"הקדושה, בזה אע

ל האם הצמצום על שיעור הנתינה לרבי יהודה במקרה של שותפות גוי "כהן בולד אלא כפי ערך יד הישראל המחזיק במחייב זה. נמצא דמספ
משפיע על שיעור ערך הממון  -צמצום זכות הישראל בזכותו באם המחייבת ד אף "נובע מחמת צמצום זכות הישראל בחלק הממון הניתן לגוי, א

  הצריך להינתן בולד.
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  ש שיפטרו את עצמם לעולם. אמנם דין שותפות כהנים ולוים בפטר חמור לא התפרש במשנה וגמרא."כ

דכשם שתיבת 'כל' י "ם ודינם שווה לפטור. ופירש ב"א) דנראה ששותפות כהנים שווה לשותפות עכו"א כ"וכתב הטור (שכ

ה שותפות כהנים ולוים מתמעטת ממקום זה עד שיהיה כולו מישראל ללא "שותפות גוי עד שיהיה כולו מישראל, הממעטת 

  זיקת בעלות כהנים ולוים.

וכבר תמהו רבים, שהרי לא אמרו דתיבת ישראל שבפרשה באה להורות על ישראלים לאפוקי כהנים ולוים, אלא משמעות 

כ מה שייך לומר "טוי לעם ישראל, ופטור כהנים ולוים ממקום אחר הוא בא, ואתיבת ישראל עדיין היא משמשת כאן כבי

  .חלק מעם ישראלפ שגם הם "אע -תשמש לפטור מקצת בעלות כהנים  'עם ישראל'שתיבת 'כל' הנזכרת על 

חייבת בבכורה, ורק מילפותא מחודשת ממעטינן לה,  היתהויותר נוסיף שהרי תחילת השיטה לחכמים היא ששותפות גוי 

  כ שותפות כהנים בפטר חמור שאין לה מיעוט מפורש במקרא כיצד תיפטר."וא

  'ם"כמה תהיה שותפות עכודברי הגמרא '

ם ותהיה פטורה מן הבכורה, אמר רב הונא אפילו אוזנו, ורב נחמן פליג "א) וכמה תהיה שותפות עכו") אמרו בגמרא (ג' עג

ם] שקול אזנך וזיל, ולכך אמרו רב חסדא ורבא שרק שותפות בדבר שנטילתו "טען דבזה אין סיבת פטור דלימא ליה [כהן לעכוו

ה רבא) שכל "ה נבילה, וד"י (ד"פירש רש ,'גורם למיתה'שיעור המסוים של הטעם גרום למיתה פוטרת ולא פחות מכך. ובת

  .'ם"כמאן דהוי כוליה דעכו'ג חשיב "כה

המפרשים בדברים אלו מתחילתם לסופם. א. תחילת נידון הגמרא הוא כבר תימה מה קושיא היא זו 'וכמה' תהיה ותמהו 

שותפות, כיון שלימדה תורה 'שותפות' פוטרת, ניתי הלכות שותפין ונחזי מה היא שותפות והיא השותפות הפוטרת, ומנא לן 

  מ עד שנתמה 'וכמה' היא השותפות הפוטרת מבכורה."ות בחוידת הלכות שותפשיש לשותפות זו שיעור חדש שלא כמ

היה שותף "א) "ד מבכורות ה"ם בין מיני השותפות הפוטרים מבכורה, דכתב (פ"והיה מקום להשתדל להשיב מחילוק הרמב

 אפילו היה לנכרי אחד מאלף באם או בולד הרי זה פטור מן הבכורה. היה לו באחד משניהם איבר אחד כגון -בפרה או בעובר 

. "יד או רגל, רואין כל שאילו יחתך והיה בעל מום הרי זה פטור, ואם אפשר שיחתך איבר הנכרי ולא יפסל הרי זה חייב בבכורה

ש, ויש שותפות בדבר המסוים לחוד, "י מיני שותפות הם, יש שותפות כללית בכל הבהמה, והיא פוטרת בכנמצא בדבריו ששת

  ובה יש שיעור.

מ שאין לו שיעור, "כל שותף בדיני חוכש "ל לגמרא, ובזה באמת פשיטא ששיעורו בכ"לא אבעל דבשותף כללי "ומעתה י

יש לכל אחד מהשותפין חלק מסוים לעצמו שוכל ספק הגמ' על השיעור הפוטר היה רק במקרה  גובו עצם השם שותף פוטר.

  ל באיזה חלק מסוים יחזיק הגוי עד שיפטור."בבהמה, דבזה מספ

שלא הועלנו בזה ולא כלום, שהרי בדיני שותפין גם שותף בחלק מועט בדבר המסוים חולק בשבח הדבר  אך באמת נראה

מ בשבח נוטלים כולם בשווה, "פ שאם באו לחלוק בקרן חולקים לפי חלקם, מ"ואע ,כולו שווה בשוה (במקום שלא התנו)

ול שבחו בשווה, וכיון שגם שותפות זו עולה ובזה מפורש שתפיסת כל אחד בחלקו נותנת לו זיקת בעלות בשלם כולו ליט

כ "כיון שכל דבר עושה אותו שותף בהכל, וגזהדקושיא למקומה אף בזה מה שאלת הגמרא 'וכמה',  חזרהכשותף בהכל, שוב 

  ומהו השיעור. -כ ודאי כל שותף בכלל, ומה מקום להתעורר לשאול שיש שיעור "היא לפטור 'שותפות', א

מא ליה שקול אזנך וזיל', בזה התמיה יותר גדולה, וכי מפני שאפשר לחלק את השותפות אינם נ 'לי"ב. ובמה שתמה ר

                                                 
ם הוא רק מחמת הצד שאותו אחד מאלף הוא במקום שתלויה בו חיות כגון ") שכל טעם פטור הרמבש"כ סק"גך ("אך זה לא כפירוש הש ג

 רים בודאי מחמת הספק.ה דבריו צריכים תוספת ביאור, כיצד נפט"במוח או בלב. אלא שבלא
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'שותפין' כבר קודם שחילקו, הרי ודאי אין לך שותף הנוטל חלקו בבהמה מחיים ללא הסכמת חבירו, שמעיקר השותפות הוא 

תבניתו, וכיון שהלידה היתה לידת בהמת  שכל אחד מהשותפין משועבד להעמיד את חלקו באופן הנצרך לקיום הדבר בשלמות

כ הרי זו לידת בהמת שותפין לכל דבר, ומה סברת פטור יש "מדעת צד אחד לחוד, א לחלוקהשותפין בשותפות שאינה ניתנת 

  דבטענת 'שקול אזנך וזיל'.

מאן דהוי כוליה י שסיבת הפטור לרב חסדא ורבא זה מפני ששותפות בדבר שהחיות תלוי בו 'חשיב כ"ג. ובחלק שכתב רש

י לפטור רק מחמת בחינה זו, הרי דין הוא 'ששותפות' פוטרת, "ם', בזה יש לעיין משני צדדים. האחד הוא למה הצרך רש"דעכו

י היא תפטר מבכורה מחמת 'שותפות' גוי. ותו תימה באמת מדוע שותפות בחלק שחיות ווגם אם לא נעשה את 'כולה' של הג

ה' של הגוי, הרי אחיזת הישראל מרובה הרבה יותר בחלקים שהחיות תלויה בהם, ומה עדיף תלוי בו עושה את הבהמה 'כול

  הגוי על הישראל עד שנעשית הבהמה ככולה שלו לענין בכורה.

  פטור הפקר מבכורה

ב) 'וחכמים אומרים הואיל ואצבע עובד כוכבים באמצע, פטור מן הבכורה. בהמת המדבר ") אמרו בתוספתא (ריש פד

הקדש ובהמת הגר שמת ואין לו יורשים פטורה מן הבכורה'. נמצא מפורש בתוספתא לפטור 'שותפות' גוי, ולפטור ובהמת 

  בהמה 'שכולה' הפקר.

והנה על הפטור בשותפות גוי נאמרו בגמרא לימודים הרבה, ולמדו לפטור שותפות באם ושותפות בולד, שותפות כללית 

  התפרש בגמרא לא דינו ולא טעמו, ובתוספתא גם לא התגלה טעמו.ושותפות באבר מסוים. אך פטור הפקר לא נ

ו) השתדל מתחילה לקבוע בה מילתא מסברא, דלא הקדישה תורה אלא מי שיש לו בעלים הראוי להקדישו, "א (סק"ובריט

ו. אך לא דהראוי לבילה שיקדשנו בעליו, הוא קדוש ממילא, אבל הפקר שאין לו בעלים הראוי להקדישו, גם שמים לא קידשה

היה ניחא ליה בה, וחזר וקבע מקור לדין מילפותא דאמר קרא 'בקרך וצאנך' דמשמע מינה מי שנולד ברשותו, יצא הפקר שלא 

  ונולד ברשותו.

מ חזר ואמר שפטור זה תלוי ועומד ואם יזכה ישראל בכור זה מן ההפקר 'משעה שזכה "אמנם על אף שזה יסוד הפטור, מ

  כ זכה גוי מיד הפקר.", ואין הפטור נקבע לעולם אאבו' חל קדושת בכור עליו

ושיטת דבריו חתומה הרבה, תחילת דבריו להעמיד את הדבר מסברא מלמדת שלא ראה בכל המקרא המזכיר את זכות 

כ היה פוטר כיון שהפקר אינו 'ישראל', וחסר לו את הסיבה המחייבת, (ובטעם הדבר "הגברא בחפצא דבר הנאמר לעכב, דא

כ "כ 'בקרך', א"רה). וכיון שאין המקרא מלמד תנאי של בעלות 'ישראל', ובתחילת דבריו לא למד את הדבר ממשעיין בהע

ש "מהיכן נבא להוליד חידש זה שצריך להיות 'ראוי להקדיש על ידי בעלים', הרי אם 'ישראל' הנזכר במקרא אינו לעכב, כ

בדבריו שצריך להיות ראוי להקדש בעלים בשביל שתחול קדושת 'תקדיש' הנזכר במקרא אינו מעכב, ומה סוד הסברא האמורה 

  כשיזכו בו). -שהרי גם הפקר ראוי להקדישו  ,לא זה סוף כוונתו ,כ 'ראוי לבילה'"גבוה. (ומש

                                                 
מ כל עוד שלא חלק הרי הוא "והנה באמת קושיא זו עומדת אפילו אם שותף היה יכול לחלוק שלא מדעת חבירו, דגם בזה הסברא נותנת דמ ד

 כ קבענו את השאלה בתוספת ההטעמה שאין לך שותף החולק שלא מדעת, כדי למנוע את תשובת המשיב שכל"שותף מוחלט לכל דבר. אך אעפ
מי שיכול לחלוק, הרי עצם היכולת לחלוק נותנת לראות את הבהמה כבר מעתה בזכותו המוחלטת כמות שהוא יכול לזכות בה לעצמו לאחר 

 חלוקה.
 ודין בכור 'שמקצתו' הפקר, לא התפרש בספרי הקדמונים. ה
רבות קודם לכן שמצות בכורה היא 'בישראל' ומה שהרחיק דברו עד הפסוק של בקרך וצאנך, ולא למד את הדבר ממה שאמרה תורה פעמים  ו

והפקר אינו ישראל. נראה בלשונו שהוא רצה פסוק המדבר ששעת לידה תהיה בישראל, ורק הפסוק של בקרך וצאנך מדבר על 'לידת' בקרך 
  וצאנך.
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ובחלק השני בדבריו שקבע את הילפותא על מאמר הכתוב 'מבקרך ומצאנך', על פי זה תימה המשך דבריו מה שחידש שאם 

פקר ירד הבכור לכל דיני בכור, ותימה הוא בתרתי, חדא, מדוע לקבוע את דפוס הילפותא במידה זו שלא בא זכה ישראל מיד ה

למעט אלא כל עוד שהדבר הפקר או במקרה והגוי זכה מן ההפקר לחוד. והחלק היותר קשה בדבריו הוא מה גדר ההלכה 

חיוב חדש משעת זכיית ישראל והילך, והרי כל הלכות המתחדשת בתבנית זו, מה דין הבהמה עד שלא זכו בה, ומהיכן ירד לה 

הבכור הם דבר הבא בקדושת הלידה, ואילו כאן אנו רואים מושג חדש שהלידה מולידה דבר תלוי ועומד אשר לעת עתה ודאי 

  א חתום.אין בו חלות דין מסוים ואילו לעתיד לבא דינו תלוי ועומד לראות מי יזכה בו ושמא ישתנה דינו משעת זכייתו. והו

מדוע לפרש את הילפותא הפוטרת הפקר מבכורה באופן הנותן שאם יזכה ישראל מהפקר יתחדש חיוב נמצאנו תמהים. א. 

יתחייב בבכורה משעת זכיה.  -א שדינו תלוי ועומד ואם יזכה בו ישראל ". מה גדר 'ולד הפקר' להריטבעל הבכור מכאן ולהבא. 

או שתחילת הסברא היא ששותפות  ,ם פוטרת"האם תחילת הסברא היא ששותפות עכומה יסוד מחלוקת רבי יהודה ורבנן . ג

י מטבע "ט לרבי יהודה בשותפות ישראל בבכור חידש רש"מ ,ג". אם בשותף המקדיש את חלקו חל קדוהדם חייבת. "עכו

גלי קרא להתיר בכור פ שלרבי יהודה "ק דאע". מה יסוד סברת דין השטמהבילפותא דבבכור התחדש 'שאין הקדש לחצאין'. 

. מדוע מוטל על הישראל המקבל ו). -(והתירוץ לזה התפרש לעיל בהערה מ אינו נאכל אלא במומו. "מ ,שותפות בגיזה ועבודה

גורמת שלא  ,ץ שטובת הכהן שלא יתעסק עם הגוי". להבין במה שכתב תוס' שאנזמנכרי להוציא את חלק הכהן מיד הגוי. 

. מה הסברא ליתן 'שיעור' ומה הסברא ששותפות כהנים ולוים פוטרת בפטר חמור. . חהישראל.  חלק תחול 'קדושת חפצא' על

והרי כל עוד שלא הסכימה דעת השותפין לחלוק  ,ותפות הגוי הנצרכת לפטור. י. מה היא הטענה של 'שקול אזנך'למידת ש

הוא רק מחמת 'דחשיב כמאן דהוי כוליה  . מדוע הפטור לדעת רב חסדא ורבאא"דינם כשותפין מוחלטים במשפטי הממון. י

  א שאין קדושת בכורה אלא בדבר הראוי להקדש בעליו."מה היא סברת ריט י"ב. ם'."דעכו

  מחלוקת רבי יהודה וחכמים היא האם נתינת בכור היא נתינת 'צורת חי' או נתינת 'בשר וערך ממון' הגלום בחי

 'ערך הממון'פרנסת כהנים בנתינת האם  ,מתנת בכורכמרכז שהוקבע ה מהו לחקור במתנת בכור ישובהקדם בינת הסוגיא ה) 

ד עיקר מרכז "א .זה פרט הבא להיטיב את הנתינה וצורתהשאנו נותנים אותו בצורת חי  ומה ,הגלום בדבר 'אכילת הבשר'או 

מצות הנתינה לפרנסת מ "מ ,בכור הוא לאכילה וכדו'הש יפ שתשמ"ואע ,שבדבר 'הבעל חי'הנתינה הוקבע להעמיד לכהן את 

  ולא על העמדת הערך והאכילה הגלומים בתוכו של חי. ,כהן הוטבעה על העמדת 'צורת חי' דבכור

דנראה  ,מה נותנת הסברא להחליט בחובת נתינת הבכור במקרה של שותפות גוי באנו לחקירה זו, נבחן על פי כל צדוכאשר 

שהרי  ,בזה הדעת נותנת לפטור בשותפות גוי ,היא לתת את 'החי'שאם חובת המתנה  שיש בדבר חילוק גדול בין הצדדים.

 ,ן שאין לו 'חי'ווכי ,שזה נידון כהחזקת ממון או זכות בשר ,אלא 'חלק מהחי' ,הישראל כבר אינו מחזיק 'חי' -במקום שותפות 

  זאין לנו מקום להטיל עליו 'חיוב העמדת חי' לכהן.

בזה אדרבה הסברא הפשוטה נותנת לחייב נתינה גם במקום שותפות  ,אכילת בשרחובת המתנה היא לתת ממון או אם אילו ו

וכאשר חובת פרנסת כהן זו צריכה  ,ממילא הוא בעל סיבה לעמוד לפרנסת כהן ,דכיון שהדבר נולד כחפצא של פטר רחם ,גוי

ולכך ישראל המחזיק  ,'חי'הרי הממון הוא אסופת פרטים רבים ואינו חפצא אחת דוגמת החפצא של  ,לעלות מהממון שבולד

  ודאי הסברא נותנת שיתן חלקו דפטר רחם לפרנסת כהן ושותפות כהן לא תפטור. ,בחלק ממון המוגדר פטר רחם

והן בהגדרת משפט הנתינה החוזר ומתחדש  ,ומעתה נבין שבכך נחלקו רבי יהודה ורבנן הן בסברא הראשונה קודם הילפותא

וממילא הדין  ,דתחילת הפרשה לולי הילפותא באה כחובת פרנסת כהן על ידי נתינת 'החי'דרבי יהודה סבר להיפך בילפותא. 

                                                 
'חלק מהחי' נקראת 'העמדת דת ל שגם העמ"גוי, דאפ תפ שגם בצד זה יש מקום להבין שיש מקום לקיום מצות נתינת חי במקום שותפו"ואע ז
מ ודאי שצד זה הוא הצד היותר מחודש משני הצדדים, על כן ודאי שאם היה המקרא מלמד רק מצות 'נתינת חי', המושכל הראשון היה "מ חי'

  נותן לפטור שותפות גוי מן הבכורה.
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נותן ששותפות גוי פטורה מן הבכורה. ומתפיסה זו גופא באה הילפותא להפקיע ולומר לך דהגדרת חובת הנתינה לפרנסת כהן 

  בנתינה.שותפות גוי שזה גופא הטעם והסיבה לחייב  ,היא חובת נתינת ממון ואכילת בשר

וממילא הדין  ,דתחילת הפרשה לולי הילפותא באה כחובת נתינת ערך ממון ואכילת בשר לכהנים ,להיפך וואילו רבנן סבר

וי תהיה חייבת בבכורה. והילפותא באה להפקעת תפיסה זו ללמדך שמצות הנתינה לפרנסת כהן היא מצות גנותן ששותפות 

ששותפות גוי פטורה מן הבכורה אחר שהיא גורמת שאין לישראל 'חי' שיתחייב  שזה הטעם והסיבה לכך ,נתינת 'חפצא של חי'

  עליו בנתינה.

א. יסוד ונפרש הקל הקל תחילה. ) ואחר שאנו מוחזקים בבינה זו נבא ונראה כיצד נתיישבה הסוגיא כולה יפה ונפלא. ו

  א כבר ביארנו.חדשת בילפותמחלוקת רבי יהודה ורבנן הן בתחילת הסברא והן בגדרי ההלכה המת

  סברת חיוב הישראל לטפל בהוצאת חלקו של כהן מידו של גוי

דכיון שכל מצות הבכורה  ,ברור מאודהרי זה  ,כ תוס' שעל הישראל מוטל לטפל להוציא את חלקו של כהן מיד הגוי"ומשב. 

מכאן נשמע שהתכלית היא הזכות ממון שבידו של  ,'עצמו של חי'היא להעמיד 'ערך ממון' לכהן ולא העמדת לדעת רבי יהודה 

תכלית המצוה מחייבת את הישראל ליטפל עם הגוי ולהביא פרנסת  ,ולכך סברא היא שכאשר עסק הממון קשה עם הגוי ,כהן

  ממון בעצמו לכהן.

בדין שיעמוד הוא לומר שהיה  דתחילת דבריו שהיה בדין שיהיה קדוש חלק יהודי ,ץ"ומכאן ולכאן באו דברי התוס' שאנ

 תהות הנתינה היצועיקר מ ,אלא מלשון הפרשה והזמנה ,שאינו מדבר מקדושת הקדש ,וזה הכוונה 'קדוש' ,לכהן עצמו של חי

אלא שעל זה חזר ואמר דכיון שתכלית המצוה היא לדאוג  שהפרנסה תהיה 'פרנסת בשר'. ,עצמו של חי לחייב לתתראויה 

לכך מעיקרא הוקבעה מצות הבכורה  ,מון' לכהןמי יש קיום לפרנת כהן על ידי נתינת 'זכות וובבהמה בשותפות ג ,לפרנסת כהן

דהכי עדיפא  ,ואז יתחייב הישראל ליתן ממון לכהן ולטפל בחלוקת שותפות הגוי בפני עצמו ,בחובת העמדת זכות ממון לכהן

  ליה לכהן.

דאחר שביסוד פטור שותפות לא נאמר  ,רשת טוב ויפהאף היא מתפ ,ולוים מבכורה םג. וסברת הטור לפטור שותפות כהני

ט רק "ומה ,רנסת כהןפאלא כאן חידשה תורה שחובת נתינת הבכורה לדעת רבנן היא 'חובת העמדת עצמו של חי' ל ,רק 'פטור'

אשר כ מעתה מוחזקים אנו בכלל כללי שאין לך מצוה אלא כ"א ,כאשר החי כולו נתון בזכות פרנסת כהן רק אז יש בו חיוב

  שזה עצמה של מצוה. ,הציווי מצוה לתת 'חי שלם'

דכיון שאין לך ציווי על 'העמדת חי'  ,פשוט וברור ששותפות כהנים ולוים אף היא פוטרת מבכורהוכיון שזה הכלל מעתה 

  כ אין בשותפות זו חיוב."א ,שהרי הישראל המצווה אינו מחזיק 'בחי' העומד לפרנסת כהן ,לפרנסת כהן

 ,לחייב 'חלק' מהחי ינתינת ממון הראושכאן חידשה תורה שאין חיוב  ,אמרה תורה 'כל'שי "במה שפירש הבוזה המכוון 

אין חיוב נתינה  ל פטור מכל מיןשוממילא כאשר קיימת שותפות  ,אלא החיוב נופל רק על חיוב 'כל' שהוא חיוב שלם של חי

  .'חפצא של חי'שאי אפשר להעמיד את הדבר במצות נתינת  כיון

  ביאור נידון הגמרא בשיעור השותפות הפוטרת

מאירה מאוד  ,ד. וכאשר זכינו לבינה זו שפטור שותפות עולה מכך ששורש המצוה היא ציווי על 'העמדת החי לפרנסת כהן'

כל דבר שהוא  ,דתמהנו כיון 'ששותפות' פטורה ,ם ותהיה פטורה מן הבכורה"שאלת הגמרא 'וכמה' תהיה שותפות שותפות עכו

  ט ולפלוגתא."ומה מקום בזה לשו ,מ הוא פוטר"תפות' בדיני חו'שו

כאן באמת עולה השאלה מהו השיעור  ,דעתה נבין נפלא דכיון שהכח הפוטר הוא במה שנעקר מהדבר מצות 'נתינת חי'

ממנו כזית או 'נתינת ממון' שכאן אכן הדעת נותנת שמי שנגרע  ,המפקיע מהדבר שם 'נתינת חי' וקובע אותו על 'נתינת בשר'
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תואר ומחליפה מחי ההחזקת את  המגרעתוממילא צריך לברר מה היא המידה  ,בשר אינו מפסיד את התואר של 'מחזיק בחי'

  .'מחזיק ממון ובשר'תואר ל 'מחזיק בחי'

בזה בטלה ממנו  ,ח ורבא סברו שרק אם הישראל חסר דבר שחסרונו מפסיד את החיות"דר ,ובנידון זה באה הפלוגתא

בזה הישראל עדיין  ,אבל כל שותפות גוי בחלק שאין נטילתו מפסידה את החיות, 'החזקת חי' והרי הוא מחזיק ממון בעלמא

וממילא כל משפטי החיוב עומדים במקומם שהרי הישראל מחזיק בחי ונותן את החי.  ,שהוליד את החי' - מוגדר 'מחזיק בחי 

והוא הוא [יבת נתינה גם אם החי מת. ישהחזקת חי שלם מח ,שמת' -צות נתינתם היא 'נתינת חי כיון שמ ,[ומה שנפלים חייבים

  תירוץ הגמרא 'התם לא עריבא ביה חולין'].

ם המחזיק בחלק הגורם חיות נותן שנראה את משפט הבהמה 'כמאן דהוי כוליה של "י דעכו"ועל פי זה מה שאמר רש

דכשם ששותף בהכל נידון כאין לאחד מהם 'חי' אלא  ,ולא כשותף בדבר המסוים ,ז הוא כשותף בהכל"פירושו דעי ,ם'"עכו

 ,שניהם מחזיקים 'ממון' או 'בשר' שגם כאן נעשו ,בהכל כך שותפות בחלק הגורם חיות נותנת שנראה אותו כשותף ,ערך ממון

  ואינם מחזיקים 'חי'.

ופירושו דכאשר פירשו המפרשים בעל מום היא  ,ואילו רב הונא סבר שכל שותפות בדבר שנטילתו גורמת מום פוטרת

 ,כ כאשר נמצאת לפנינו בהמה שלמה"וא ,מומים במנחות) - בדברים באתה קדשת מנחות סימן  וצורת חפצא חדשה (והארכנ

שאם נבחן את תבנית החפצא על פי משפט בעלות הישראל נראה בפנינו  במידה ואילו אדנות הישראל היא על 'חי חסר'

ואילו אדנות הישראל  ,' לפרנסת כהןםכ משפט סיבת הקדושה שבלידה היא לייחד 'מין תמי"א ,של 'חי חסר' תבנית חדשה

ומשפטי הבעלות מחייבים  ,וכיון שהנולד הוא נולד כמין שלם ,מחייבת להעמיד 'מין שבור' שהוא מין חדש לפרנסת כהן

לד ועכשיו שנ ,מ היה ניתן"פ שאם היה נולד בע"דאע ,כיון שהחיוב מחייב דבר שאין ,ה מנתינה"פטר ר ,להעמיד מין חסר

  כ פטור."ע ,א לנו ליצור חיוב"א ,(שאין אותה לבעלים) שלם ודינו להתחייב על חי בתבנית אחרת

מ ביניהם זה רק למשפטי פרטי המעשה "וכל הנפק ,מ"נ דכיון שזכות אחיזת הכהן שווה בתם כבבע"וכנגד זה באה טענת ר

ולכך זכות הכהן בחפצא קיימת  ,מ דבר הגורם נתינה אחרת ונפרדת"ות בחילוק המינים שבין תם לבעאין לנו לרא ,בחפצא

, ומצות המתינה וזכות הכהן במקומם שבשניהם מתקיימת חובת 'נתינת חי' לכהןכזכות פרנסה מן החי הן שלם הן חסר 

  .עומדים

  ידי בעליוא שאין קדושת בכור אלא בדבר הראוי להקדישו על "ביאור סברת ריט

א ראה במצוה זו "נבין שריט ,א שאין קדושת בכורה אלא בדבר הראוי להקדש בעליו"מה שתמהנו מה היא סברת ריטובה. 

מון הכהן משכל זכות  ,של 'פרנסת כהן' מצוה שעניינה הוא 'חובת גברא' ולא זכות כהן בחפצא של פטר רחם ליטלו לפרנסתו

ולכך סברא  ,ה ויש)"א ד"ק י"ז ס"י א בכורות"(ועיין דוגמא לזה בחזו ידי הבכור נולדת מחובת הישראל לדאוג לפרנסתו על

[ואולי זה יסוד פטור הפקר  חהיא שכל מקום שאין גברא המצווה על פרנסת כהן מממון זה לא חל זכות כהן כלל מעיקרא.

                                                 
מ שזכות כהן קיימת גם במקום "ש ,ישראל כל כבכור בבכורה חייבת שוטה שבהמת מסברא פשוט ח"במנ שנקט ממה לדחות מקום היהו ח

כ פשיטא שדעתו היא שאין צריך מחוייב על "ח אין זו טענה כלל, שהוא סבר לחייב הפקר בבכורה, א"שאין 'מחוייב' על הנתינה. אך מדברי המנ
  א הפקר מסברא."הנתינה, וכל דברינו הם היו רק לבאר את הצד שפטר הריט

ה שוב) כן היה מקום להשיב, שהוא הסכים לדעת המפרשים לפטור הפקר מבכורה וכסתימת התוספתא, "כ' ד מ"אבל מדברי האמרי בינה (תרו
מ שגם לדעת הפוטר הפקר מבכורה סיבת הפטור אינה מחמת שזכות הכהן מתלי תליא בחובת "מ כתב שבהמת שוטה חייבת בבכורה, ש"ומ

  נתינה.

כבר בזמן שטותו מונח על ממונו כל  ולכךתחילה, שהרי שוטה הוא 'בעלות ישראל', אך באמת נראה שכל הטענה מבהמת שוטה אינה טענה מ
 לכשיתפקח, וא"כ כבר מעתה רביעא עליה כל מצות הנתינה הנותנות את זכות הכהן, ואינו דומה לגוי והפקר כלל. -דיני ישראל 
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  מ]."בסוגיות תרוו מושב לוצריך לקבוע  ,מ"ומילפותא דשם נלמד להעמיד את הסברא כאן. אך אכ ,מ"מתרו

  אם לא זכה ישראל מיד הפקר –גדרי הילפותא ויסודה לפטור הפקר מבכורה 

 ,כ אם יזכה ישראל מהפקר יחול חיוב בכורה"ואעפ ,. ומה שתמהנו למסקנת דבריו שלמד פטור הפקר מבקרך וצאנךו

כה ישראל מהפקר יתחדש חיוב על חדא מדוע לפרש את הילפותא הפוטרת הפקר מבכורה באופן הנותן שאם יז ,ותמהנו בתרתי

  יתחייב בבכורה משעת זכיה. -א שדינו תלוי ועומד ואם יזכה בו ישראל "הבכור מכאן ולהבא. ותו מה גדר 'ולד הפקר' להריט

ודבר  ,'למצות נתינה' לכהן דהנולשהבחינה המתחדשת בתירוץ זה היא שלידת פטר רחם מייחדת את  בחלק הראשון נבין

ז נתפסת "עי ,שאם זוכה בו מי שראוי להתחייב בנתינה ,י ועומד מי יזכה בווהוא אכן יכול להיות תל ,המיוחד להנתן לכהן

בזה פרחה ממנו מצות נתינה שהיתה  אבל אם זכה בו גוי שאינו בר מצות נתינה ,והיא היא קדושתו ,חובת הנתינה בחפצא

  טאם יזכה בו נותן. - זה שהוא עומד למצות נתינה ושוב לא תבא. נמצאת הגדרת ולד  ,כלפיו

דכיון שיסוד המצוה זה  ,הסיבה לפרש את הילפותא במידה זו היא מהטעם הנזכר ביסוד תכלית המצוהנבין ש ובחלק השני

זה ב ,ומאידך אנו יודעים שבכורות גוי יצאו מזכות כהן ,וכאשר מחד פטר רחם מיוחד לפרנסת כהן ,הרצון לדאוג לפרנסת כהן

 ,בעצם בפטר רחם אלא היא זכות המתגלגלת ובאה מחובת נותן על הנתינה מונח שחלות יחוד פטר רחם לזכות כהן אינה זכות

בו אותו יחוד שהזמינו לפרנסת כהן נתפס בחפצא בכך שהזוכה  ,ומכאן עלה הגדר המובן שהנולד ומלידתו זכה בו 'בר נתינה'

 ,בזה כבר פרחה מצות נתינתו מעליו ,בא מיד הפקר ליד מי שאינו בר מצות נתינהכאשר הולד אבל  ,זוכה בו עם מצות נתינתו

  ושוב לא יתחייב בה אדם.

  י דהעדר קדושת קרבן בשותפות לרבי יהודה זה מחמת שאין הקדש לחצאין"סברת הגדרת רש

י מטבע "אל בבכור חידש רשט לרבי יהודה בשותפות ישר"ג, מ"אם בשותף המקדיש את חלקו חל קדוהומה שתמהו ז. 

מקדושת  חלוקהזה מובן יפה, דלדברינו קדושת הקרבן דבכור גם 'שאין הקדש לחצאין'.  מחמתע "בגובכור בילפותא להתיר 

 העמדת ערך ממון כ בבכור עיקר תכליתו זה", משאח"עיקר תכלית קדושתם היא להקרבת בע הקרבנותשאר קרבנות, דבכל 

  .הוא הצורת מתנה של הבכור התמיםח שלם "החפצא כבע כהונה, וחלק הקרבתלמתנות 

הקרבן מחצי מחמת 'שאין קדושה לחצאין', דכאן מסתבר שזה שים את הילפותא הממעטת את קדושת ולכך בבכור אנו מפר

גדר המיעוט, דכיון שנתינת ההקרבה פירושה שבדבר הראוי להקרבה נקבעה הנתינה באופן של הקרבה, בדבר שאינו ראוי 

נת הקרבה, וזה כאשר רק חציו בנתינה, בזה הדעת מפרשת את הפטור מקדושת קרבן בחצי מפני שאין קדושה זו יורדת לנתי

וכאשר ערך  ,משמשת להעמדת ערך ממון פ שבכל קרבן היא קיימת לחצאין, דכאן שעיקר הקדושת קרבן היא"אע –לחצאין 

                                                 
 כלפי דינים בחפץ שיש ת"וא. קדושה דוגמת יחוד רק שייך ובחפץ, גברא הנהגת אלא אינם דינים והרי, בחפץ דינים יש וכי תתמה ואם ט

 בו זכה אם גם לעולם זה דין בו שינהג, לדוכתא קושיא הדרא כ"א, בנתינתו מתחייב בו הזוכה האדם רחם פטר שהוא שמחמת בו הזוכה האדם
  .הפקר מיד שזכה ם"מעכו הזוכה כמו הפקר מיד הזוכה לי כך, לזוכה נתינה דין מחייב בהפקר רחם פטר היותו שאם, ם"עכו מיד

 - (עיין אתה קדשת זבחים סימן  האחרונים ביסוד משפטי חלות הקדש נבין יפה. ישכאשר נעורר בקצה המטה מה שהארכנו הרבה בדבר נראה
עלים לתשמישיו וד בעדלימדו האחרונים דעת שהקדש אינו רשות ממונית בעלת בעלות וזכויות ממון, אלא כל ענין ההקדש זה י מ)."הקדש, ובעו

  והקדש אינו אלא 'דומה' לאדנות אבל אינו אדנות חדשה. –לעבודת גבוה 

עד להטיל על הזוכה בו וובדרך זו נבין שאף מצות נתינה זו של בכור העומדת על פטר רחם דהפקר פירושו דיחדתו תורה שהוא מופרש ומי
  וד הדבר להוליד חובת נתינה על הזוכה.ז לא קנין ממון ולא מצוה על החפצא, אלא זה יע"חובת נתינה, ואי

ולכך אם הזוכה מהפקר הוא בר חלות חובת נתינה, יחוד הבהמה לחייב את הזוכה בנתינה מחייב את הישראל הזוכה מן ההפקר בנתינה, אבל 
ר נסתר יחוד הדבר לחייב כאשר גוי זכה מן ההפקר, כבר החמיץ היעוד את כח הזמנתו לחייב את הזוכה, שהרי זכה בה 'אינו בר חיובא', וכב

  הקונה מהגוי קנה מה שהיה לגוי, וישאר בפטורו לעולם. והזמנה, ופרח מינה ללא שוב, 
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  ט

 

ניתן להקרבה אין בו הגשה לקרבן כלל, ואינו אלא נתינת ממון אשר אינו כ כ"א'נתינה להקרבה',  הממון בא כחי יש בו דין

  יפרנסת כהן מחמת שקדושת קרבן שלו אינה מתחייבת מיסודה ותחילתה לחצאין.

                                                 
 שותפות בכור להתיר קרא גלי יהודה שלרבי פ"דאעשחילק בין דין גיזה ועבודה לדין היתר אכילה,  ק"השטמ דין סברת יסודב ומה שהקשינו י

  ., כיון שהביאור לזה לא בא כחלק מהמהלך של יסוד מצות הנתינה- בהערה לעיל תירצנו. במומו אלא נאכל אינו מ"מ, ועבודה בגיזה


