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גיא. חלקם באו בכור המבחן של השיעור עלה מספר עיונים מתוך הסוה ועמוקה ובעזה"י א סוגיא זו מקיפה רחב

 הדברים נצטרך לקצר במובאות.  וחלקם לא. משום האורך

  
 פה מהוא. הקדישה בלא תק 

לפינן איש כי יקדיש את ביתו ברשותו, מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו, היה  מע שאילולא דימדברי הגמ' מש

כר כול להקדיש גם ללא תקיפה. אמנם זה צ"ב, מדוע תועיל הקדש, הרי אין זה של המקדיש. ובמפשוט לגמ' שי

 לענין מכר.   ל אך לאבכה"ג מי יחול, וכן מוכח מהסוגיא, דרק לענין הקדש יש ספק שמא ח

ל ולא ויש לעיין גם במסקנה, שרב נחמן מכריע דכל שאינו יכול להוציאו בדיינים וכו', וכן ר' יוחנן קאמר גז

האם חוזרים לגמרי מההו"א של הגמ' דיכול להקדיש כיון    – נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש  

' או גזל ולא נתייאשו  ו בדיינים וכוו יכול להוציאון שאינדאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, או שרק לענין ממ

 ההקדש יחול.  - אבל אה"נ יש מקום שגם אם אין בעלות של המקדיש  ,הבעלים וכו'

והנה, הר"ן בסוגיא מבאר שספק בעלות מועיל כיון דעל ידי האיסורים שחלים החפץ נהיה הקדש. אמנם זה 

מהת דאורייתא  דספיקא  ודעימיה  לר"ן  ניתאים  אז  וגם  לחומרא;  משום ורה  רק  בספק  האיסור  שאין  אמר 

יתא מהתורה דספיקא דאורי   הרחקה מאיסור אלא דהאיסורים הם איסורי הקדש ממש. אמנם לשיטת הרמב"ם

לקולא, ואין איסור בספק אלא מדרבנן, לכאורה אין מקום להעמיד את הסוגיא דההקדש יחול מחמת ספק,  

לא נראה לומר שבכוחם א להרחיק את האדם, אבל  איסורים אלו באים אל  דאף אם יש איסורים מדרבנן, אין 

 להחיל הקדש. 

סוגיא זו דהקדישה בלא תקפה. כי יש לומר   א הביא הרמב"םואם היינו סוברים כן, נפתרה השאלה מדוע ל

דסובר הרמב"ם דדין ספיקא דאורייתא מהתורה לקולא או לחומרא היא מחלוקת אמוראים וי"א תנאים, כפי  

גם הר"ן בסוף   אינה  שהאריך  זו  סובר הרמב"ם דסוגיא  כן  ועל  זה.  בנושא  פ"ק דקידושין והאחרונים הדנים 

 ספק, דאין איסורים חלים כלל ואין כאן הקדש.  יכול להקדיש מ להלכה, דפשיטא דאינו  

"א על כל פנים, יש כמה סוגיות שמהם משמע שלמעשה אין צורך בבעלות ממש כדי להקדיש. עיין שיטת הר 

)או"ח סי' קפ בענין מקדיש בהמת עיר הנדחת אם כשר . וכן דברי שו"ת החת"ס  מובא ברא"ש ד"ה להורישה(  : לד) ממיץ בנדרים  

לענין גזלן שהקדיש לאחר יאוש, כיצד מועיל הרי אין זה שלו.   יד( -)ח"ב סי' ח אותיות יגהחבל יעקב  ובדברי    קרבן( ל

 ואכמ"ל בכל זה. 

א יש  ולא רק משום איסורי הקדש, כפי שכתב הר"ן. אל   דש דומה למכר וכדומה,ונראה לומר דבאמת אין הק

 ,מה לדיני ממונות, שהם תלויים ברשות אדםדאין הקדש דו  לומר עוד, כי אין ביכולת האדם להחיל הקדש, כיון 

ול האדם יכול להפעיל בעלות וליצור אותו. אבל הקדש הוא דין אחר, ואין האדם יכ  -  אדםבוכיון דתלויים  

שום שמושגי הקדש אינם שייכים לאדם. אלא על כרחך, כיון דאדם רוצה שחפץ מסויים  להפוך דבר להקדש מ 
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 הקדש עליו.   ה דין ורשותילמטיהיה הקדש, התורה 

להבינו בשני אופנים. האופן הפשוט שאין צריך    ' אפשר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוטאת המושג 'לפי זה,  

ין, אלא באמירה בעלמא. אבל יש לומר גם דחז"ל בארו להקדש גם ללא מעשה קנ מעשה קנין ואפשר להקנות  

יהפך יהיה הקדש,  באמירתהקדש, ולהיות    שאין מצד האדם צורך בקנין כדי שחפץ  ו והבעת רצונו שהחפץ 

 התורה מטילה את החפץ לרשות הקדש.  

לנו מבוא לדברי   יהיה  שא  ’ תוסובזה  שהקשו כיצד משמע בגמ'  ל חכמי אנגליה,  גם  מ"ד ם תקפה והקדישה, 

 . ותי':  מוציאין אותו מידו מקודשת, ואמאי הרי מוציאין אותו מידו

 ירו לקיים ההקדש דאמרינן מוסיף עליו דינר ופודה". שלם המעות לחב"שאם תקפה והקדישה מחייבין ל 

החפץ   הרי שלדעתם הקדש הוא מין נדר, שרוצה שהחפץ יהיה הקדש, וממילא המקדיש חייב להמציא את  -

 ת הקדש, וההקדש חל ממילא.  כדי שיוכל להיו

סקנה היא רק  ה על חפץ. והמעל כל פנים, לפי זה מובנת ההו"א של הגמ' דיתכן הקדש גם ללא בעלות גמור 

לענין ממון שאין יכול להוציאו בדיינים במקרקעין, או גזל ולא נתייאשו הבעלים במטלטלין, שיש התנגדות 

דש, כלומר אין החפץ ברשות אחר, שפיר הוי הקדש גם  אין מתנגד לפעולת ההקמצד אדם אחר. אבל היכא ש

 ללא בעלות גמורה על חפץ.  

 

 וגדרי תפיסה ברשות   ,ורב. שיטת רש"י בספק בכ 

רש"י כתב דגם סוגיא דתקפו כהן איירי בשתק והדר צווח. וכבר חלקו עליו הראשונים, דמה שייך כלל שתיקה  

הפני יהושע כתב דהכא אין זו שתיקה כהודאה מפרשת "כי  לישראל ובין לכהן. ו  בספק בכור, הרי יש ספק בין 

לכהן לתפוס, והויא תפיסה ברשות. וכתב שם הפנ"י כגון   ותוהוא זה", אלא כיון דשתק, כאילו ויתר על התנגד

 שב דגם בספק יש לתת את השה לכהן. שטעה הישראל וח

ן מוכח גם מהא דזיכה לו על ידי  לפרשת "כי הוא זה", כמה שכתב הפנ"י שיש מושג של שתיקה שאינו שייך  

בסוגיא דבעי ר' זירא, ואכמ"ל בזה.   אחר . ויש לפרש בזה פירוש  טור סי' רמה(   )ב"ב קלח., אחר ושתק והדר צווח  

 אמנם מה שכתב הפנ"י דאם טעה ישראל וכו', בזה יש לעיין.  

תו, ונודע לישראל את טעו  דאם נתן לכהן בטעות,  , א( )יו"ד שטולכאורה דבריו תמוהים, דהרמ"א כתב במפורש  

 חייב הכהן להחזיר לו. ומקורו הוא מדברי תרומת הדשן.  

מפקפק בדברי הרמ"א, דמה בין זה   סב( -)קיצור תק"כ, סי' סאא פשוטים כל כך. דהתומים  רמ"הן אמת שאין דברי ה

מב"ן בבכורות טול, שמדין זה למד הר השוכר את הספינה וטבעה בחצי הדרך אם נתן לא י  .( )עטובין הא דב"מ  

דהוי תפיסה    בכורות מט.( ) ר  ביום הל', דלא יחזו  ' ומת הולדדין תפיסה ברשות; וכן בנתן לכהן פדיון הבן לפני יום ל

ברשות. והרי גם התם השוכר נתן הכסף לא ידע שהספינה תטבע; והאב נתן לכהן משום דלא ידע שהבן לא  

   יחיה ואולי הוא נפל. 

במתרץ    התומים תירוצים:  הראשון  שני  או  תירוץ  תשבר  לא  שהספינה  אפשרות  שהיתה  דחוק,  שהוא  כתב 

וי טעות גמורה, דאין אפשרות שיהיה ודאי בכור; ובתירוץ שני כתב  דה  שהילד לא ימות, מה שאין בספק בכור,

נה או הכהן  היכא דאיכא טעות בספק עצמו, שנתן לכהן את הספק, הוי טעות גמורה; אבל היכא דבעל הספי

שאמנם אותו הכסף שנתן אינו צריך להחזיר   דבריו  נראה פירוש)ת כסף מכיסם, דלא מחוייבים בכך  צריכים לת

 .  נמצא שהכסף שנתן הוי מתנה גמורה(עה, אלא שצריך להחזיר שוויו. שט  גם לאחר 

הראשון   תירוצו  כעין  בכור  ספק  ובין  וולד,  ספינה  בין  לחלק  מקום  היה  דבריו,  שונה. ואילולא  קצת  בסגנון 

אמנם  דבס וימות;  נפל  יהיה  שהוולד  או  שישברו  דעתו  עלה על  כדין, שלא  היה  וולד, בשעת המסירה  פינה 

 הלידה נולד הספק, ולא היה צריך למוסרו לכהן.   ברגע בבכור,
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יה, התומים כתב למסקנה דצ"ע אם אין בכה"ג שטעה תפיסה ברשות. ומדברי הפני יהושע  איך שלא יה   אמנם

 .  (בביאור סברת האו"ת  ועיין לקמןלומר דפליגי בזה רב המנונא ורבה ) ות נוכל כח כדעת התומים, ולפחמו

 רשות. ר קצת את גדרי תפיסה בונרחיב בזה עוד, ונבהי

 

שעל פי מה שהאריך בסימנים הקודמים לכך, מוכח דכל הראשונים מסכימים    )קונטרס תק"כ ריש סי' נז( הש"ך קובע  

אמנם מה נכלל בתפיסה   ()כלל ז סי' א( כתב קונטרס הספקות , כמו שמלבד שיטת הסמ"ג)ני. שתפיסה ברשות מה

  בכך הראשונים.   ברשות, פליגי

והויכוח   ל סכום הנדוניא שהחותן התחייב בו,כתב על נידון שחתן נתוכח עם חותנו ע  )סי' שכא(   הדשן  תרומת

ר. ללא קשר עם הויכוח, "י חייב ולפי ר"ת פטותלוי בספיקא דדינא, דהיינו במחלוקת רש"י ור"ת, שלפי רש

דאין תפיסה ברשות   הנ"ל. תרומת הדשן כתב  החתן שאל מהחותן ספרים, ועכשיו רוצה לתפוס אותם בחוב

אם כן הבעלים התפיסו לתופס על מנת שיהיה שלו. אבל בנידון של תרומת הדשן, שהחותן לא נתן לחתנו   אלא

 פיסה ברשות. וכן ביאר את דבריו שם:  שיהיו שלו, אין זו ת את הספרים אלא בהשאלה ולא התכוון

ה והתפישו  הן מוחזקין ותופשים עתהתפישו מדעתם לאותם ש   ויש לחלק דהנהו כולהו הבעלים הראשונים "

להם אדעתא דהכי דיהא שלהם, מה שאין כן לתופש דבר שבידו בתורת שאלה או פקדון או אפילו אם בא לידו  

 . "הא שלו, אתה תפישה לא מהני בספיקא דדינא פישו הבעלים אדעתא דימאליו, הואיל ולא הת

אם הגיע החפץ לידיו   ואין לסמוך עליהם, וגםומת הדשן הם ללא מקור  אמנם המהר"י בן לב כתב דדברי תר 

 . )סי' נט( בפקדון, שפיר הוי תפיסה ברשות. עיין בדבריו המובאים בתקפו כהן 

 :  ר כמהר"י בן לבהסוב ידו"תמביא את דברי הג )סי' ס( והנה הש"ך בקונטרס תק"כ 

תקיפה לא מהניא,  מדכתב הרא"ש בשם הרמב"ן אבל  "וראיתי בספר גידו"ת הקשה על דברי תרומת הדשן  

בין לשון תפיסה ללשון תקיפה, דבתפיסה שייך נתינה מיד בעלים שהם התפיסו לו, ותקיפה לא  נראה דמחלק 

מדעת   שלא  וחטף  תקף  כשזה  אלא  דכמקיראי  נראה  אלא  שנתנו  בעלים...  אלא  מעצמו  תקיפה  שאינה  ל 

  דרך שאלה. עכ"ל".הבעלים מדעתם לעולם הוי ברשות אפילו ב 

ם ביאור, מהו ההבדל אם חטף או קיבל מהבעלים, הרי בשני המקרים יש ספק אם החפץ ו"ת צריכידברי הגיד

 שלו או של הבעלים הראשונים.  

בין מעמדו של הישראל או מעמדו של  הבדל  אין    -במקרה זה    בהמהוהנראה לומר בזה, שמצד החפץ, או ה

לאויר העולם, לד מיד ביחד עם יציאת הבהמה  ל חזקת מריה קמא, כי הספק נוהכהן. וכ"ש אי נימא שאין לישרא

כמו שדנו האחרונים בביאור דעת הרמב"ם דתקפו כהן אין מוציאין מידו. ואם כן ההבדל בין מעמד הישראל 

ה נולדה ברשות ישראל. וכשאנחנו פוסקים המוציא מחבירו עליו להביא  הכהן הוא מקרי, שהבהמובין מעמד  

 הבהמה כדי להוציאו מיד הישראל.  וציאין מידו, שאין לתקוף את , כלול בזה, למ"ד תקפה כהן מ ראיה

הישראל    אבל אם אין הכהן תוקף, שהוא מעשה גזל, אלא הספק מגיע לידו בהיתר, מדוע תהיה עדיפות למעמד 

יפה, הוא נחשב  כהן ביחס לספק. על כן, אם אך הגיע הספק לידי הכהן בהיתר ולא במעשה חטלעומת מעמד ה

 .  שראל להביא ראיה להוציא ממנוכבעלים ועל הי 

י מגיע הספק לידו קובע מאומה אלא עצם  " ובהא חולק מ"ד תקפו כהן אין מוציאין מידו, וס"ל דאין המעשה שע

ציא מחבירו וכו', כיון דיכול להוציא ממנו אר את המשמעות דהמוולהאי מ"ד נצטרך לב)  המצאות החפץ אצלו. 

 בספק הוי כעין דין כל דאלים גבר(.  בשיטת הרמב"ם דלדידיה תפיסה  תוקף. עיין גם מה שכתב הגר"אעל ידי ש

הכהן בממון,    לפי זה דברי הגידו"ת מבוארים היטב. כיון דסוף סוף אין הבדל בין מעמד הישראל ובין מעמד

ל בדין המוציא מחבירו כלו  ן דפסקינן תקפו כהן מוציאין מידו, על כרחך דאין לו לתקוף ולחטוף, וזהאלא כיו

קדון, הכהן נהפך להיות יאבל אם אך הגיע הספק לידו של הכהן בהיתר, אפילו על ידי שאלה ופ   יו הראיה,על

 הבעלים, וממילא על אידך חל דין הממע"ה. 
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הדשן, שהחתן לקח ספריו של    ומתל דין מרא קמא. אמנם במקרה של תר אין לישראנכון היכא דאלא שכל זה  

וי ם וסוברים דגם היכא דאיכא מ"ק הכל תלהר"י בן לב והגידו"ת חולקיבכה"ג איכא מ"ק. ואם כן המ  -החותן  

רומת לומר דתה נוכל  ן הספק עצמו מעמד הבעלים והתופס שווים. ובזי לעני  אם התופס חוטף או לא, דסו"ס

ם נותנים ממש לתופס  יהו וסבר דהיכא דאיכא מ"ק אין התפיסה ברשות מועילה אלא אם הבעליק עלי הדשן חול

 יכול להודות לסברת הגידו"ת. ודו"ק.  יכא דאין חזקת מ"ק, גם תה"ד על מנת שיהיה שלו. אבל האת הספק  

ות מפקינן  הספק בטעלכהן את  הישראל נתן    על פי דרך זו, ברור שאין הגידו"ת יכול לסבור כדברי הרמ"א דאם

  פני יהושע בדעתאת הספק. ולדעתם שפיר כתב ה  כי עיקר הדבר הוא שאין לכהן לחטוף או לתקוף  מיניה,

 בהא קאמר רב המנונא שאין מפקינן מהכהן.   -רש"י שאם הישראל נתן לכהן בטעות 

דעת האו"ת  בין את צריך לההרי ים זהה. שובעיקר הסברא צריך לומר שגם האו"ת ס"ל דמעמד שני הבעלי דינ

ר"י  לא כדעת המה היה שלו, ושברצון לאחר על מנת שידאף דתפיסה ברשות לא הוי אלא אם כן המחזיק נתן  

מחילה בטעות מהניא. והיינו משום דאימתי אמרינן דמחילה בטעות לא הויא מחילה, היכא דרק    מ"מ  -בן לב  

מעמד זהה, אלא שהישראל היה  ין הכהן יש להם  א, הרי בין הישראל ובעל ידי המחילה יש זכות למקבל. אך הכ

שות ומהניא, אף שהנתינה היתה בטעות. סה גמורה בר תו הוי תפי   - ן על מנת שיהיה שלו  כיון שנתן לכהו  מוחזק,

אם כן אין המחילה פועלת מאומה, אלא מאפשרת לכהן לקבל את הספק ללא תקיפה. משא"כ בנתן לו על מנת  

את  , הרי הישראל לא ויתר על המעמד שלו כמוחזק, ואם הכהן משאיר אצלו  , כגון בשואל או שוכר שיחזיר 

 הספק, הויא תפיסה שלא ברשות.  

 

 ג. שיטת הרמב"ם בתפיסה בספק 

. והרמ"א אזיל  )יו"ד שטו, א( ן הלך בעקבותיו המחבר  דתקפו כהן אין מוציאין מידו. וכ  )בכורות ב, ו( הרמב"ם פסק  

 :  )תק"כ סוף סי' א( פו כהן מוציאין מידו. וכתב הש"ך הראשונים הסוברים דתקבשיטת שאר 

' ואי הוי חזי לא הוי  ראה כל הפוסקים האלו שהבאתי וכו  י שהב"י שפסק בשו"ע שם הרמב"ם לא"ולבי אומר ל 

 פסק הכי, ובפרט שפשט הש"ס משמע כדבריהם. ע"כ".  

מה הרמב"ם  הקושיא על  את  שתירץ  לאחר  הגר"א,  של  אמנם  דרכו  פי  על  האריך  סוגיא  בתשובה,  הרשב"א 

אין מיד התוקף. וסיים  ת מתקשים הראשונים מדוע אין מוצילהביא סייעתא לרמב"ם מסוגיות רבות שבהן באמ

קר כרמב"ם. וצריך להאריך בדברי הגר"א ללמוד מהם כיצד הבין דין דאין מוציאין מיד תוקף, כגון הגר"א דהעי 

 אין כאן מקום לכך.  כסעייתא לרמב"ם, אבל כל דאלים גבר שמביא הגר"א

 :  צו, ג( )משפט כהן סי' פסיקת הלכה ר דרך ורק נבהיר את דבריו על פי דברי הרב זצ"ל בדב

היא " פלוגתא  שיש  במקום  ההלכה  בקביעת  הראשונים,  רבותינו  פי  על  ופשוטה  הכבושה  תורה,  של  דרכה 

  "תו ענין... ב השמועות הולכות באושצריכים לראות איך פשטם של הדברים הולכים ואיך רו

אותם רכים לפרש  וכיון דכל הני סוגיין מוכח מפשיטות דאין מוציאין מיד התוקף, אף שהראשונים העלו ד  -

 לשיטתם, גם אם צריך להדחק בביאור הסוגיא דתק"כ, נדחקים כדי להתאימו לדברי שאר הסוגיות. 

עשר דאיירי בספק פדיון פטר יקות נכנסים לדיר להתוהנה, הרשב"א תירץ דלאחר דרבינא תירץ הא דהספ 

תפיסה בספק ובין היכא דדין    בין היכא דדין הממע"ה הוא משום  חמור, לא קשה על הרמב"ם משום שיש חילוק 

ה מסברא את דברי  ע"ה הוא משום מ"ק, כמו שכתב הגר"א. והכס"מ כתב דסבר הרמב"ם דרב המנונא דחהממ

 דנפשיה דבר דאיתא בגמ' ללא חולק.   הוא דוחק לדחות מסברארב חנניה. וכתב הש"ך בתק"כ ד

( דכל קושית  ממו"ר הגר"א שפירא זצ"לויתכן ששמעתי אותה או דברים דומים  )אמנם נראה להוסיף עוד דרך  

דתקפו כהן אין מוציאין מידו. ועל   היא לפי ההנחה שהניח רב המנונא דאיסור גיזה ועבודה נובע מהא  רב חנניה

  פה מועילה לאיסור גיזה ועבודה, אם כן כיצד אפשר להפריש מעשר בהמה,חנניה דאם יכולת תקי   כך הקשה רב

ין דכל ממון שאינו יכול להוציאו בדיינים  נם כיון דקבע רב נחמן בסוף סוגי הרי פוטר ממונו בממון הכהן. אמ 
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יה  וממילא גם אין רא   הן,עבודה מחמת יכולת התקיפה של הכאיסורי גיזה ו  על כרחך דאין   -ו קדוש  הקדישו אינ

שלא  כנסים לדיר להתעשר. דאף דיכול לתקוף, כדתניא המוציא מחבירו עליו הראיה, כל זמן  מהא דהספיקות נ

וכעין סברת הכס"מ, אלא שהכס"מ סבר דרב המנונא עצמו לא סבירא ליה הא דרב )תקף אין זה ממון כהן.  

דחי רב חנניה דעל כרחך תקפו  דעת רב המנונא שפיר ק, וכתבו האחרונים שזה דחוק, ואילו לפי מש"כ לחנניה

ילה כל זמן שהספק בידי הישראל,  רב נחמן דאין אפשרות תקיפה מוע  כהן מוציאין אותו מידו. ורק לפי מסקנת

 דתקפו כהן אין מוציאין אותו מידו(.יש לומר 

 

 פקבס . מצות נתינה לכהן ודינהד

 )קעז, סח( צווה. ועיין בש"ך ככל דין ספק מיב לתת לכהן את הספק יש לעיין בביאור הגמ', מדוע אין הישראל חי 

יסור. והוכיח מספק מתנות כהונה, וכן מספק  שמביא מחלוקת בספק רבית קצוצה אי הוי ספק ממון או ספק א

 א הממע"ה אף שיש מצוה. בכור, דדינא הו

ם יכולת אין לה, אף ש)יבמות ט:( ש"ו  דן בהא דמשגרין מתנות כהונה לבתיהם של ח  )רמג, ח( והנה, נתיבות המשפט  

 יבות:  . וכתב הנת(עיין מה שנכתוב לקמן בענין זה)הפר"ח וקצוה"ח לקנות בעצמם שנחלקו בטעמא 

"הטעם הוא דהא דכתב רחמנא ונתן לאו משום דיש חיוב על הבעלים, רק שרחמנא זיכה להבעלים בטובת 

עליהן שום חיוב נתינה לכהן...   וצים להפקיר הט"ה איןהנאה שהם יהיו יכולין ליתן לאיזה כהן שירצו. ואם ר

ליקח אותו בעצמו, אם כן אף חש"ו יכול ול ליתנה חש"ו כיון דאין צריך לזכותו להכהן, והכהן יכול  וממילא יכ

 ליקח".

ולפי זה תו לא קשיא כנ"ל מדוע אין חיוב נתינה לכהן מספק. דאין חיוב על הישראל לתת לכהן, וגם בודאי  

 .  את הטובת הנאה שלהם, ולא לתת לכהן מסוייםכהונה, יכול להפקיר  מתנות

יבות, והוכיח דודאי איכא מצות נתינה  ל דבריו של הנת האריך לחלוק ע  )הל' פדיון הבן סי' א( אמנם באמרי בינה  

א מעשר  )ב"ב פא: ד"ה אל   ’מצוות הן, וכן התוסדמצות הפרשה ומצות נתינה שתי    )שורש יב( לכהן. דכן כתב הרמב"ן  

ב  ראשון(  מעשר חילק  ש  ין  דמאי  ובין  מהתורה  שחיובו  בספק  ראשון  אמרינן  בדמאי  ודווקא  מדרבנן,  חיובו 

בריהם מסוגיין, דמבואר דאין מצות נתינה בספק. ועיין מה שנכתוב בזה בהמשך.  שה על דובאמת ק )הממע"ה  

ורי"ד נה לכהן(, והתנות כהואבל על כל פנים מבואר מדבריהם שיש חיוב דאורייתא של מסירת ונתינת מת

ה לומר נראכן  וטרת את הכרי, כדי לקיים מצוות נתינה בעי דבר חשוב. ודאף דחיטה אחת פ  )נח( ן כתב  בקידושי

ן חייב  משו"ה במזיק מתנות כהונה איכהונה הוו ממון שאין לו תובעין.  סבר דמתנות    )חולין קלו.( עוד שהר"ן  

 ינה. ות כשהם בעין הוא משום מצוות נתת לכהן מתנב ישראל לתומה שמחיי  לשלם אפילו לצאת ידי שמים,

חיוב נתינה על האדם, אבל ודאי אינו יכול ונראה כדי לתרץ את דברי הנתיבות, דגם איהו לא אמר אלא שאין  

יח( הכהנים דקא זכי ליה משולחן גבוה, כלשונו של הרשב"א בתשובה  לעכב אצלו את ממון   דעל כן לא    )סי' 

 ה הוא לתת, דמשולחן גבוה קא זכו. תינה לכהן, דלאו דידי מברכים על נ

יוצרת ממון  ון כהן, ואין מצוות נתינה  ת נתינה נובעת מהא דהוי ממשר לומר יותר בדעת הנתיבות, דמצווואפ

ולפי זה נראה לומר שכיון שהוכרע דהממע"ה לטובת הישראל, אין מצוה נתינה לכהן, כי מצות הנתינה    כהן. 

תו ליכא חיוב נתינה לכהן.   -דהממע"ה והוי ממון ישראל  דאיכא הכרעה  הונה, וכיון  ה ממון כלכהן היא שיהי

, דהיינו כופין את  א שיש דין שיוצאת בדייניםהממון ודאי של המלווה אלבית יש לומר כן, שכיון שיוגם בר 

 אין בספק זה כדי להפקיע את בעלותו על הממון.   -המלווה להחזיר 

של הישראל אלא  ן זה ממונו  , אי איכא חיוב נתינה, היינו משום דאי ור גמרי, שהרי בספק בכאמנם אין זה דומה ל

וה. אבל ברבית, דודאי הוי דמלווה, ובכל ספיקה כדי לעכב מקיום המצועל כן אמרינן דהממע"ה מ  של הכהן,

פק. ולפי זה אזיל  יתכן שחיוב המצווה קיים במקומו גם במקום ס  -מצווה של נתינה דילפינן מוחי בהם  זאת יש  

 ית הש"ך ממתנות כהונה לרבית. ראי
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בספק.  "ס דמוכח דאין מצות נתינה בב"ב הנ"ל מכמה מקומות בש ’תוסהק' על ה )מעשר ט, ב( ער המלך שו"ר שש

במי שנתערבה ולדה בולד שפחתה וכו' הגדילו וכו' מוכרין את התרומה וכו'. הרי    צט:( ) והביא ראיה מיבמות  

 רי הריטב"א שם:  הביא את דב )הל' פדיון הבן סי' ב( ינה מצות נתינה. ובאמרי בדלא בעינן לקיים 

נה ומתרצים ן לעשות כן ולגזול את השבט ולבטל מצות נתי יש מקשים כיון דס' דאורייתא הוא היכי שרינ "

שלא חייב הכתוב מצות נתינה לישראל אלא בודאי ואין כאן משום גזל עד שידע בודאי שהוא חייב בנתינת 

 ".תרומה

  דבריו.  כיתי לכוון לוברוך השם שז

 

 ספיקא דאורייתא לחומרא או לקולא  עשירי ודאי ולא עשירי ספק, ו ן יה. בעני

ודאי אמר כחהו ישנה הלכה מיוחדת דעשירי  שבדיני מעשרות  רב חנניה ממעשר בהמה מבוססת על כך  ת 

יא, ואין  , לא ספירה ההוי ממון אחר ון ספק דרחמנא ולא עשירי ספק. על כן, אם אין הספירה והמנין ודאיים, כג

 תחת השבט.  דין מעשר בהמה. ויש לחקור אם הוא חסרון בכל המניין או רק בדין עשירי יעבור 

הק' מדוע לא נימא דבטל ברוב. וכבר האריכו האחרונים בחילוק בין    ’תוסונראה דנחלקו בזה הראשונים, ה

 . ואכמ"ל.  ’תוסי ה, ובירור דבר ך להיות כרוביעוט נהפביטול ברוב ובין הלך אחר הרוב, וכן אם המ 

 רא"ש תי':  ’תוסה

פשך פטור משום דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי  ועי"ל כיון דחזינן דאפילו היכא דיכול לעשר ממה נ"

ספק ואפי' כי אמרי' כל דפריש מרובא פריש עשירי ספק מיקרי אלא שהתורה התירה ספק זה באיסורין דכתיב  

 ". ל ברוב, אבל הכא לעולם לא נפיק מכלל ספק עשיריאסור להיתר ע"י בטורבים להטות ונהפך הי אחר

 ואין צריך קריאת שם. וכתב על כך השיטמ"ק:  קדוש, הרי העשירי קדוש מאליו  ובשיטמ"ק הק' עוד, מדוע אינו  

בטל אותו מנין  ומובשם הרב החסיד זלה"ה שמעתי תירוץ אחר דלעולם כל שהספק בתוך עשרה מפסיק הוא "

ין כלל ואי אפשר בעשרה שהספק בתוכן לבא לכלל עשירי והעשירי בלא קריאת שם  י וכאלו אין כאן מנ לגמר

א אחר צירוף קדוש כי הספק בטל במנין ולא אמרו עשירי מאליו קדוש אלא כשהוא בתוך מנין שלו שבאינו  

ו  לענין שיהא    נכנסו לדיר להתעשר  לאשל תשעה אבל כל אותן תשעה שהספק בתוכן דינם כאלו לא נמנו 

 ". ן קדוש אלא שנפטרו מכל מקום ביציאתן כיון שהיה שם מנין הראוי. מפי רבינו. עד כא  העשירי

, דלא יתכן לבטל ברוב, כיון דלכתחילה דאיכא ספק בהדייהו, ’תוסעל פי דברי השיטמ"ק יש לתרץ את קושית ה

ובא, ההיתר ל דוכתי דמבטלין בר רי ממעשר בהמה. דבכגמליכא למיקם עליה בספירה ואזי העדר הזה נפטר ל

בל כאן, קבע הרב החסיד זלה"ה נשאר היתר גם אילולא הביטול, אלא שהוא נאסר מחמת התערובת באיסור. א

 ו ספק עשירי.  שאין כאן מבטל, כי אין חיוב מעשר בהמה בעדר שיש ב

בשם הרב החסיד    מו. אך לפי השיטמ"קעצרא"ש, דין עשירי ודאי מתייחס רק לעשירי    ’תוסשלפי הנמצא  

 "ה דין עשירי ודאי משנה את כל המנויים.  זלה

בל הוא חיוב הפירות עצמם בתרו"מ. אמנם נחלקו הראשונים  ן טדי  לבאר מחלוקתם נראה, דבגידולי קרקעו

 מאלדישו מהם מתנות המתחייבות, או  האם האיסור הוא משום שהתרו"מ בתוכם, ועל כן הגורן אסור עד שיפר 

עשרות הוא דין נפרד, כלומר, יש איסור טבל ואפשר לתקנו על ידי הפרשת  יסור נפרד ודין מ איסור טבל הוא א

  תרו"מ מתוכו. 

והנה, במעשר בהמה לא נוכל לומר שיש איסור על הבהמות עד ההפרשה, כדוגמת טבל. וצריך לומר או שיש  

 דין בעדר.  הוא מעשר, כלומר הוא חיוב הפרשה של עשירי, או כשיש עדר, הרי העשירי בתוכו

בהמה הוא ר  רא"ש סובר דחיוב מעשר בהמה הוא דין בפני עצמו, ואילו הרב החסיד זלה"ה ס"ל דמעש  ’תוסה

  דין בעדר. 



  עיונים בסוגית תקפו כהן  24

רא"ש, כיון דדין עשירי ודאי ולא עשירי ספק מוכח מעצם הדין דקפץ אחד מהמנויים,    ’תוסאלא דק"ק לדברי ה

צריך להוכיח דין זה מהא דיש אפשרות למנות וכו', לכאורה בא, אם כן מדוע אביי  דלא אמרינן דאזלינן בתר רו

 וכח ממה דליכא דין רוב. מ הא דספק אינו יכול למנות דעשירי ודאי וכו'

רא"ש שעשירי ודאי ולא עשירי ספק ממעט גם רוב, מצינו דוגמתו במחלוקת הפנ"י    ’תוסעצם החידוש של ה

נמצא דיש אומרים דרוב או חזקה נחשבים    פרק א(   ש"א  ש"ש) ב או חזקה.  במקום רוממזר גם  והש"ש אי חשיב ספק  

 גם רוב וחזקה, אף שהם הנהגה, עדיין נשאר מקום ספק.  כודאי גמור שאין להרהר אחריו, ויש הסוברים ש

יש לבאר את הספק בדבר זה, שמצד אחד, אין רוב או חזקה בירור גמור, וקשה לומר שנעלם הספק. אך מצד  

ף רוב וחזקה, שסוקלין על הרוב ועל החזקות. וכבר האריכו הש"ש  רה קבעה את תוקני, אנחנו רואים שהתוש

לבאר את הגדרים היכן הוי בירור והיכא סמכינן מדין וחוקי התורה  )שערי יושר ש"ג פרק א(  ור' שמעון )ש"ד פרק ח( 

 וממילא גם היכן סומכים על החזקות ועל הרוב לענין דיני נפשות. 

בים רק בגדרי ההלכה בקביעת האמת, ומתי מתחשבים בכך שיתכן  לדון מתי מתחש  נמצא אם כן, שיש מקום

 אמת. שכלפי שמיא גליא שאין זו 

ש החמדת  של  המפורסמת  בקושיא  האחרונים  דנו  ותפיסה,  מוחזק  לענין  א( למה  וכן  סי'  אמרינן    )או"ח  אמאי 

הקרקע שייכת   ל פי חזקת מ"ק,ביכורים מספק, הרי ע  דבספק קנה קרקע, כגון שקנה רק שני אילנות, מביא 

  גמור או ספק כלפי שמיא. ויתכןודאי  למוכר ולא לקונה. גם בענין זה יש לדון היכא דהדין קובע הממע"ה אם זה  

 ן קידושי אשה על ידי הבעלים או על ידי התוקף. ובעזה"י עוד חזון למועד להאריך בכל זה. ילבאר נפק"מ לעני 

רא"ש שגם במקום רוב אין    ’תוסהמעשר בהמה, וכמו שכתב  א דין רק בה הואי, לכאור ה דעשירי ודוהנה, דין ז

קות, אף דאין זה  התורה אזלינן בתר רוב ובתר חזקה, ואפילו סוקלין על החז  זה עדיין ודאי. אמנם ודאי דבכל

 שכלפי שמיא גליא שאין הדין אמת.   ודאי גמור, ויתכן

א דאורייתא לקולא. הרשב"א כתב  הרמב"ם פסק ספקזה באופן אחר. שהרי    אמנם נראה דהרמב"ם הבין דין 

הוא פלוגתא אם אשם תלוי בא על ספק איסור או דהרמב"ם יליף ליה מספק ממזר. הר"ן כתב דהרמב"ם סבר ד

על הרמב"ם מהא דילפינן דאזלינן בתר רובא מהקרבת קרבנות,    על חתיכה מבין שתי חתיכות. והרשב"א הק'

ה, כיון דספיקא דאורייתא לקולא, גם אם לא אזלינן בתר שיטת הרמב"ם קשנן שמא טריפה היא. ולולא חיישי

 שוש שמא הוא טריפה, דספיקא לקולא. רובא אפשר להקריב קרבן ולא נח 

אמנם החוות דעת בבית הספק כתב דטעמא דרמב"ם, דסבר דכל הכתוב בתורה הוא בודאי. כלומר נבילה ודאי  

, התורה אמרה לאכול ודאי מצה וכן  ע” מ ולהיפך, בטריפה מותרים.  אבל ספק נבילה וספק    וטריפה ודאי וכו',

תרוג ובכהן גדול ציותה בתולה בעמיו, היינו ודאי ולא ספק. ועל כן,  לגבי אתרוג התורה ציותה ליטול ודאי א

רא גם אליבא  אמרינן בספקא דאורייתא לחומ  ע ”מין אמרינן לקולא, כי התורה אסרה רק את הודאי, ובבלאו

דאחד המקורות   )דף כט.( ווקא בודאי ולא בספק. וכן מביא החוו"ד הא דאיתא דתמורה  דבעינן לקיים דדרמב"ם,  

. וכתב על כך  )ויקרא כז, לב( מ"כל אשר יעבור תחת השבט" האמור לגבי מעשר בהמה  ל טריפה לגבוה הוא  לפסו

 החוו"ד: 

נמ " בתמורה מכלוהכי  דילפינן מקרא  גבי טריפה  יעבור  י  דרשינן אשר   ברת,ה שאינה עופרט לטריפ  אשר 

ין בהיפך, אינה עוברת ודאי לא  יעבור ודאי ולא ספק. אלו היה כתיב כל שאינה עוברת לא יעלה, היינו דורש

 . "קודש, דרשינן אשר יעבור ודאי ולא ספקיעלה, אבל ספק יעלה, אבל השתא דכתיב אשר יעבור יהיה 

, וצריך להקריב קרבן שהוא ע”מבת קרבן, דהתם הוי  רשב"א על הרמב"ם מהקר ולפי זה תו לא קשיא קושית ה

טריפה הוא, ואי לאו דאזלינן בתר רובא, היה אסור   ודאי תמים, וכיון דאיכא טריפה הוי כל שה בספק שמא

 להקריב קרבנות. 

תורה כולה. וגם שר בהמה, אלא הוא כלל לכל הלפי זה דין עשירי ודאי ולא עשירי ספק אינו דין מיוחד במע 

 נאמר כלל זה, וקיום חיובו הוא רק על ידי ודאי, ולא על ידי ספק.  ע”מב
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רא"ש סובר דעשירי    ’תוסרא"ש. ה  ’תוסליבא דחוות דעת ובין דברי האלא שיש חילוק בין דברי הרמב"ם א

תיב בקרא,  א, אף שהתירו ילפינן מהא דכודאי הוי אף במקום שיש רוב. ואילו לפי הרמב"ם, בספק דאוריית

 וזה פשוט. ודאי ולא ספק, בכל זאת אזלינן בתר חזקה או רוב. ובקרא הוי 

כעין מה שכתב  )אין מנין בספק  ודאי ולא ספק: האם משום דהוי מנין, ו  ויתכן שזה תלוי כיצד לומדים דין עשירי 

היה קודש, דדווקא  יבוי מיוחד, דכתיב העשירי יאו שהוא ר   (,הדבר אברהם בענין ספירת העומר בספיקא ביומא

רוב הוי שפיר מנין כיון שהתורה אמרה דאזלינן בתר וא עשירי מבורר. אם נאמר שהוא גדר של מנין, גם בכשה

ן רוב מועיל, כמו"כ יש לומר לפי הרמב"ם, כיון דכל רובא. אך אם יש ריבוי מיוחד, שממנו למד הרא"ש שאי 

כרחך שצריך להיות מבורר לגמרי,  סף של ה"א הידיעה על  ודאי, כיון דאיכא ריבוי נו  הכתוב בתורה צריך להיות

 יל.  וגם רוב אינו מוע

מרה שרוב ינן בתר ודאי לפי הידוע לנו, וכיון שהתורה אועל כן צריך לומר דלפי הרמב"ם בכל התורה אזל

גם   א"ש ודאי הוי דווקא מה דאמת וחזקה מכריעים, על כרחך דגם אלו נקראים ידועים לנו בודאי. אבל לפי הר 

ז לא היה מקום למיזל בתר רוב וחזקה. ן סבר הרא"ש דלא אזלינן בכל מקום בתר ודאי, כי א כלפי שמיא. ועל כ

רא"ש מדוע אמרינן עשירי ודאי,    ’תוסן זה דין הנאמר בכל מקום. אלא שצריך להגדיר לפי ה ועל כרחך דאי 

 וחזקה.   אומרים שאפשר ללכת אחרי רובובעינן שיהיה אמת גם כלפי שמיא, ומתי 

מה הביא ראיה מקפץ אחד המנויין דאי ס"ד ספיקא בר עשורי לעשר ממ"נ וכו, הרי  שה על אביי  לפי זה לא ק 

עשירי  ודאי ולא עשירי ספק מוכח מהא דלא מבטלינן ברוב. דיש לומר דס"ל לאביי שאין להוכיח דין  דין עשירי  

רוב בקפץ אח  דין  לן  ודאי מהא דאין  יימר  כי מי  רוב לאו  ד מהמנויים,  ועל כרחך דהיכא דאיכא  ודאי הוא. 

ן אחר. וממילא הוכרח בקפץ אחד מהמנויים אמאי לא אזלינן בתר רובא, באופ   ’תוסשיצטרך לתרץ את קושית ה

לא עשירי ספק מחמת הקושיא דניפטר במנין הראוי. אלא שאחרי שנתחדש דין  אביי להוכיח דין עשירי ודאי ו

   י או לא. לדון אם רוב נחשב ודארי ודאי ולא עשירי ספק, יש עשי

ולא מהתורה. כתב דרב המנונא ורב חנניה פליגי אי ספקא דאורייתא לחומרא או לק  א פרק ג( )ש"והנה, הש"ש  

סים לדיר להתעשר, דמקשה הגמ' יהיה קדוש ולא  והיינו משום דקשיא ליה לש"ש, מהי הראיה דהספקות נכנ 

ם בגיזה ועבודה, וממילא ספק בכור "ם, ומדאורייתא מותריקא דאורייתא לקולא לרמביספ   שכבר קדוש, הרי 

מוכרחים    וש, וע"כ , וע"כ הוי הבכור קדיקא דאורייתא לחומראש. ותי' הש"ש דאמנם לרב חנניה, ספלא הוי קדו

יש לכהן חלק  כ  ן אין מוציאין אותו מידו, וא"להעמיד דווקא בספק פדיון פטר חמור. אבל לרמב"ם דתקפו כה

שפיר קאמר הגמ' דספק בכור הוי כבר קדוש. ולא    ן הכהן, וע"כת דין ממועבודה מחמסור בגיזה ובספק בכור, א

 בה לפני מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל.   נעמוד על נקודה אחת שזכיתי לדון   נאריך כאן בדברי הש"ש, אלא רק

קדושה.   בספק, אבל קיימת מציאות של  תם בפשטות, דאף דאין איסור ילכאורה היה מקום לתרץ את קושי 

אכול בשר בפסח, אליבא דרמב"ם אינו  ביא הש"ש ראיה מדברי הר"ן בתשובות, דאם נדר לא לאמנם על כך מ

ייתא לקולא, אין יכולת להתיר את  הנדר עד כניסת החג. אבל בבין השמשות, כיון דמדאור יכול להתיר את  

 הנדר, אפילו מספק.  

תו הוא חלות של איסור בלבד,  , דשאני נדר, דכל חלו"א שפירא זצ"ל, שאין זה קשהאמנם שמעתי ממו"ר הגר 

 ין איסור, במציאות הוא בכור. אין איסור, אין נדר. אבל בבכור, יש לומר דאף אם אעל כן אם על פי דין  

חלים  אבל אחרים מו  -ואוסיף שחשבתי לדחות הוכחת הש"ש בעוד דרך, דהתרת נדרים ילפינן מ"לא יחל דברו"

פיקא  ים למחול לו, אבל היכא דאיכא ספק, ולפי הרמב"ם סנאסר עליו אחרים יכוללו. נמצא דדווקא דבר ש

 ה בכלל "לא יחל דברו".  לקולא, אין אחרים יכולים למחול לו, כי אין ז

 

 


