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תמורה כה .בעני שינוי מקדושת בכורה
 .1תמורה כה ,.וז"ל" ,א"ל רב עמר לרב ששת אמר על הבכור ע יציאת רובו עולה
עולה הוי או בכור הוי עולה הוי דכל פורתא ופורתא דקא נפיק הוא כליל או בכור
הוי דכל פורתא ופורתא דקא נפיק במילתיה הוא ל"א שכ קדושה חיילא עליה או
דלמא בכור הוי שכ קדושתו מרח א"ל מאי תיבעי ל היינו דבעי אילפא אמר על
הלקט ע נשירת רובו יהא הפקר לקט הוי או הפקר הוי לקט הוי שכ קדושתו בידי
שמי או דלמא הפקר הוי שכ זוכי בו עניי ועשירי ואמר אביי מאי תיבעי ליה
דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעי ה"נ דברי מי שומעי".
ורש"י ש ,וז"ל" ,אמר על הבכור .בעודו בבט ע יציאת רובו דבעיא למיחל עליה
קדושת בכור האי שעתא דתיחול עליה קדושת עולה ולא קוד דהשתא הוו תרתי
קדושות למיחל בהדדי הי מינייהו חמורה וקדמא למיחל ודחי לחבירתה :עולה הוי.
שכ כליל :או בכור הוי .שכ קדושת בכור חלה על כל הבכורות דעלמא מרח :ע
נשירת רובו .דבעי למהוי לקט :להוי הפקר .אפילו לעשירי הי מינייהו חייל עליה
קדושה דודאי פשיטא ל אי אפקריה מקמי הכי לכל התבואה דלא מיחייב בלקט
אלא כל שהוא אוכל ונשמר :ואמר אביי .מאי תיבעי ליה ודאי הואיל ובהדי הדדי
אתו למיחל דברי הרב ודברי תלמיד ודאי דברי הרב קודמי וקודשא ברי הוא
עבדיה לקט :ה"נ דברי .הרב קודמי כל כ ובכור הוא".
 .2ש ד כו ,:וז"ל" ,אמר אביי הכל מודי היכא דאמר חציה עולה וחציה מעשר
דברי הכל עולה קריבה היכא דאמר חציה תמורה וחציה מעשר מאי תמורה קריבה
שכ נוהגת בכל הקדשי או דלמא מעשר קרובה שכ מקדיש לפניו ולאחריו תיקו".
ורש"י ש ד"ה אלא חציה ,וז"ל" ,ותרוייהו כי הדדי נינהו הי חיילא".
ותוס' ש ד"ה אמר אביי ,וז"ל" ,ופר"י דמיירי באד המעביר צאנו תחת השבט
ואמר משתצא עשירי מ הדיר תהא חציה עולה וחציה מעשר דברי הכל עולה קריבה
דקדושת הפה שהקדישה לעולה עדיפא מקדושת מעשר שאינו יכול לחול אלא על ידי
מני עשירית והעברת שבט דדוקא בעולה ושלמי פליג )ר"ש( ואמר דחלו שניה דלא
אלימא כולי האי קדושת זה מזה אבל בעולה ומעשר דאלי קדושת עולה ועדיפא
מאד מקדושת מעשר ד"ה כוונתו לעולה וא"ת אמאי לא אמר דברי הרב ודברי
התלמיד דברי מי שומעי כדאמרינ לעיל בריש פירקי גבי בכור ותחול מעשר ולא
עולה וי"ל דהת כשאמר בבכור ע יציאת רובו יהא עולה אבל הכא מיירי שאמר
ע יציאת מיעוטו יהא עולה ומעשר דלא חל עליה קדושת מעשר עד יציאת רובו".
 .3קצות החוש סימ רנ"ב סק"ב ,וז"ל" ,א קשה כיו דבהדי הדדי קא אתיא היכי
אלמנה קודמת כיו דמתנת שכ"מ בהדי הדדי חייל ונימא יחלוקו .ובנימוקי יוס
ש כתב ,משו דתקנת מזונות קודמת בתקנה ואכתי אינו מוב ע"ש.
ונראה לפי מה דאמרי בתמורה )כה ,א( אמר על הבכור ע יציאת רובו עולה ,עולה
הוי או בכור ,ומסיק לאו היינו דבעי אילפא אמר על הלקט ע נשירת רובו יהיה
הפקר ואמר אביי דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעי .ופי' רש"י כיו דבהדי
הדדי חיילי ודאי דברי הרב שומעי ולא דברי התלמיד .וה"ה בבכור דברי הרב
קודמי ובכור הוי ועיי ש .וא כ הכי נמי כיו דבהדי הדדי אתי דברי הרב קודמי

והוא תקנת חכמי שתיקנו מזונות ,וזה שנת במתנת שכ"מ דברי תלמיד ודו"ק.
ועיי מה שכתב בזה בתשובות ב"ח החדשי )סי' פג( ,ונראה עיקר כמו"ש.
וע"ש שהעלה בשאלה ש בראוב שחלה וקרא לאשה אחת ונת בידה כ"ט זהובי
הגריי וכ אמר לה הרי הזהובי הללו נתוני ביד כדי שתחזירי לי א אעמוד
מחולי זה ,וא ימות ת מחצה הס לבתי היתומה קרובת ,ומחצה האחר ת
לאשתי השניה ,ומת הנות ובאה אשתו ותובעת כל הס בכתובתה .וע"ש שהעלה
הדי ע אלמנה ע"פ דברי הרמב" שכתב שהרי במיתתו נתחייבו הנכסי ,ומשו
דבעידנא דבעינ למימר הוברר הדבר שהרי קדמה זכייתו שהוא ע מיתת הנות
לזכיית המקבל דאינו אלא לאחר גמר מיתה וע"ש.
ולעד"נ דע"כ לא אמרו דמתנת שכ"מ מאוחר לכתובה ,או בהדי הדדי כדברי הרי"
אלא במתנת שכ"מ ממש .אבל זה שהוציא המתנה מתחת ידו ומסרה למקבל דאינו
חוזר במתנתו אלא א יעמוד ,ומשו דהוי מתנת בריא ובתנאי א ימות יזכה
למפרע וכמ"ש בטור וש"ע )סי' קכה סעי ט( .א"כ ה"ל מתנת בריא שנתקיי התנאי
כיו דמת וזוכה ודאי למפרע ,ומה דאמר א ימות אינו מגרע כח המתנה כיו דכל
שכ"מ שנות ומוציא המתנה מתחת ידו נמי אינו אלא א ימות ,ואפ"ה כל שמת
אחר כ זוכה למפרע ואינו בחזרה ,א כ מתנת שכיב מרע קודמת".
 .4אבי עזרי הלכות זכיה ומתנה פרק ח' הלכה ח' ט' )מופיע בסו הרשימה(
 .5חידושי מר רי"ז הלוי על הרמב" הלכות תמורה פ"ד ,ד"ה "ד כו".
 .6רמב" הלכות מתנות עניי פ"ד הי"ד ,וז"ל" ,המפקיר את הלקט ע נפילת
רובו אינו הפקר ,מאחר שנשר רובו אי לו בו רשות".
 .7תוס' חולי סט .ד"ה רב הונא ,וז"ל" ,רב הונא אמר קדוש קסבר למפרע הוא
קדוש .הא דאמר רב יהודה בפ' כל פסולי המוקדשי )בכורות לה (.דמותר להטיל
מו בבכור קוד שיצא לאויר העול ומפרש גידא באזניה אימרא בשיפוותיה אבל
אימרא באזניה לא ,דחיישינ כי חזי ליה לאזניה שמא יצא רוב הראש וחזר אבל
בגדי אי לחוש דמתו דאזניו גדולות דרכו לצאת במיעוט הראש ,והיינו דלא כרב
הונא דלידידה כיו דלמפרע קדוש אפי' לא יצא רוב הראש אסור להטיל בו מו
דכשיצא אח"כ הרוב איגלאי מילתא למפרע דקדוש הוה כדאמרי' הכא גבי מכירה.
ומיהו איכא לאוקמי האי דרב יהודה אליבא דרב הונא ומכי חזי לאזנו דגדיא בפני
שרי להטיל בו מו דאכתי לא יצא כלל ,אבל אימרא איכא למיחש מכי חזי לאזניה
בפני שכבר יצא רוב הראש וחזר .וסוגיא דריש כיצד מערימי )תמורה ד כד(:
דמוקי דרב יהודה בזמ הזה דלא חזי להקרבה ,ופרי מאי למימרא ומשני מהו
דתימא נגזור אטו דלמא נפיק רוב הראש ,ההיא סוגיא דלא כרב הונא דלרב הונא
במיעוט ראשו נמי איכא איסור .וכ הא דאמר לי' רב עמר לרב ששת אמר על
הבכור ע יציאת רובו יהא עולה עולה הוא או בכור הוי ,ההיא נמי דלא כרב הונא
דמשמע דפשיטא ליה דקוד יציאת רובו יכול להפקיע ממנו קדושת בכור  א לא
נחלק בי מכירה לעובד כוכבי להנ".

אבי עזרי הלכות זכיה ומתנה פרק ח' הלכה ח' ט'

