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        גדר בכור לדבר אחדגדר בכור לדבר אחדגדר בכור לדבר אחדגדר בכור לדבר אחד. . . . אאאא

יוצא דופן והבא אחריו שניהן אינן ", :)מז(איתא במשנה בכורות 
ש אומר הראשון לנחלה והשני לחמש "לנחלה ולא לכהן רבכור לא 

ראשון לנחלה לא וילדו לו ": וביארה הגמרא את המחלוקת ".סלעים
שני לנחלה לא ראשית אונו . לחמש סלעים נמי לא פטר רחם בעינן, בעינן
א "רש. לחמש סלעים נמי לא קסבר בכור לדבר אחד לא הוי בכור, בעינן

ש לטעמיה דאמר תלד לרבות "ר, סלעיםהראשון לנחלה והשני לחמש 
נמצא  ".והשני לחמש סלעים קסבר בכור לדבר אחד הוי בכור. יוצא דופן

וצריך , ש אי בכור לדבר אחד הוי בכור אי לאו"ק לר"שיש מחלוקת בין הת
  .להסביר מה הוא מחלוקתם

מה  ".בכור לדבר אחד"קודם כל צריך להבין מה הפשט במושג 
בפשטות לא מדובר בבכור לנחלה ? וא הדבר השניהוא הדבר האחד ומה ה

דברים נפרדים ' שני דינים הללו הם ב) 1: ופטר רחם ומכמה טעמים
כ בכור אדם שתלוי "שהרי בכור לנחלה תלוי בראשית אונו משא, לגמרי

פ שאינו השני וכמו "ובפשטות יכול הולד להיות אחד אע, בפטר רחם
בכור לכהן , ואינו בכור לכהן יש בכור לנחלה"ד.) מו(שמצאנו בהמשנה 
כתבה שנחלקו רבי טרפון ורבי .) יט(הגמרא ) 2 ".ואינו בכור לנחלה

טרפון נסתפק אם בכור לדבר אחד ' ר. עקיבא לגבי יוצא דופן של בהמה
ואם בבכור . ע סבר שבכור לדבר אחד לא הוי בכור"ור, הוי בכור או לא

אלא ודאי שאינו . הלדבר אחד מדובר בנחלה אז אינו שייך לגבי בהמ
הגמרא כאן כתבה שהטעם שהראשון אינו בכור לנחלה ) 3. מדובר בנחלה

והקשה . ויוצא דופן אינו נקרא לידה "וילדו לו"הוא משום שזקוקים ל
ולמה  ",וילדו לו"למה צריכים הטעם של ) הובא באהל משה(השורש ישי 

הוי  לא אמרה הגמרא שאינו בכור לנחלה משום שבכור לדבר אחד לא
  . ותירץ השורש ישי שבכור לדבר אחד שייך רק לגבי בכור לכהן? בכור
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ד מכח "וכן נלע(כ צריכים לומר "ז הסביר השורש ישי דע"ועפ
, ששני הדברים הם בכור לְרָחִמים ובכור לולדות) הקושיות שהעלנו לעיל

וכן . בפסוק שצריך הולד להיות בכור לולדות "בכור"שלומדים ממילת 
כגון זה שהוא בכור לרחמים ", )'הא(ה בכור לדבר אחד "בדי "כתב רש

   ".ואינו בכור לולדות דהא הוה לו ולד זכר קודם לו

שהפשט בבכור לדבר אחד הוא שמדובר בילד שהוא בכור , כ"וא
? ש"ק ור"יש לעיין מה הוא הסבר המחלוקת בין הת, לרחמים ולא לולדות

, היות בכור לולדותק סבר שקודם כל צריך הילד ל"אפשר לומר שהת
אחרי שהוא . כדי להיות בכור צריך להיות הבן הראשון, שמצד הסברא

, הבכור לולדות אנו יכולים לדון אם הוא פטר רחם שאז הוא חייב בפדיון
אי אפשר להיות שיהיה , ולפי זה. או אם היה לידה שאז הוא בכור לנחלה

יון שהולד כ, במשפחה אחת בן אחד בכור לנחלה ובן אחר בכור לכהן
ש סבר "ור. צריך להיות הבן הראשון כדי שייחשב בכור לכהן או לנחלה

משום שהוא סבר שאין חיוב , שאכן ניתן לחלק שני סוגי הבכורה לשתים
בכור לכהן , מיני בכור' אלא יש ב. קודם כל שהולד יהיה הבכור לולדות

 ואם יש להולד התנאים שהוצרך להיות הבכור אז הוא, ובכור לנחלה
  . הבכור

שם איתא , .)מו(ואם זה הוא ההסבר אז צריכים לעיין במשנה 
בנה שנולדה לו עכשיו הוא , דמי שלא היו לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה

אבל איך הוא בכור לנחלה כיון שהוא אינו בכור . בכור לנחלה ולא לכהן
ל שיכול להיות בכור לולדות "וצ? לולדות כיון שהיה לה ולד מקודם לכן

ועוד כתב במשנה שם שמי שהיו לו . פילו אם זה רק הבן הראשון להאבא
בנים ונשא אשה שלא ילדה אז בנו שנולדה לו עכשיו הוא בכור לכהן ואינו 

ע שהרי הולד אינו בכור לולדות כיון שהאב כבר ילד לו "וצ. בכור לנחלה
וצריך לומר שמה שזהו הבן הראשון להאם מספיק להשוותו בכור ! בן

  . תלולדו

וחשבתי לומר שאם יש אשה שהיה לה בן יוצא דופן ונתגרשה או 
נתארמלה וחזרה ונשאת וילדה לו בן ראשון שלו אז הילד הזה יהיה חייב 

הולד הוא בכור לולדות של האב וגם הפטר רחם של והטעם ש, בפדיון הבן
שאיננו יכולים לצרף הבכור לולדות שלו עם , אבל בפשטות אינו כן. האם

  . אלא צריך להיות בכור לולדות שלה, הפטר רחם שלה
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        הבא אחר נפלים ומעמד נפל כולדהבא אחר נפלים ומעמד נפל כולדהבא אחר נפלים ומעמד נפל כולדהבא אחר נפלים ומעמד נפל כולד. . . . בבבב

ועוד צריכים לעיין במשנה שכתב שם שהבא אחר נפלים הוא 
שקודם כל צריך , אבל לפי מה שאמרנו. כור לכהןבכור לנחלה ואינו ב

כ למה הכא הוא בכור לנחלה כיון שהוא בא אחר "א, להיות בכור לולדות
כ זה שנולד עכשיו הוא "וצריך לומר שנפל אין לו שם ולד וא? נפלים

 יש לעיין מה יהיה הדין באשה שהיה לה יוצא דופן, לפי זה. הבכור לולדות
ולפי מה שאמרנו צריך להיות השני בכור לכהן . כ ילדה כדרכה"ואח נפל

  . כיון שהוא בכור לולדות והוא גם הפטר רחם

הביא ) ג:כ:ב(ט אלגאזי "המהרי. וכבר דנו האחרונים בשאלה זו
הוא הביא ראיה מהא דאמרינן . ספק זה ונוטה לחייב בבכורה בכגון דא

' ם לההזכרי... וכל פטר שגר בהמה"במכילתא בסוף פרשת בא על הפסוק 
. שלומדים מפסוק זה דנפל פוטר מפדיון לגבי בהמות) יב:שמות יג( "

דילפינן מהיקשא דהוקש בכור אדם לבכור , ובבכור אדם נמי נפל פטור
וכדאמרינן במכילתא  "קדש לי כל בכור באדם ובבהמה"בהמה בקרא ד

אבל צריך להבין לפי הגמרא דמקרא דבכור אנו לומדים דלא מקרי . שם
ומשום הכי זכר הבא אחר יוצא דופן לא , כי הוה בכור לכל מיליבכור אלא 

כ למה הוצרך קרא לגבי בא אחר "א, הוי בכור כיון שאינו בכור לולדות
? למה אינו נפטר משום שאינו בכור לולדות ולרחמים, נפל שהוא פטור

, ל שבלי הקרא דכל שגר בהמה לא הוה ממעטינן מקרא דבכור"אלא צ
ועכשיו שיש לנו . לא נקרא ולד ולא נקרא פטר רחםדכיון דראשון נפל 

היינו דוקא בנפל הבא דרך , שמלמד לפטור בנפל, הקרא דכל שגר בהמה
אבל בנפל שיצא דרך דופן דהבא , הרחם שהבא אחריו אינו בכור לרחמים

ל דתפסת "כיון די, מנא ליה דהנפל פוטר, כ בכור לרחמים"אחריו הוא ג
  . א"ן דברי הריטעד כאן תוכ. מרובה לא תפסת

כתב המחבר . ע"כ על דברי השו"אבל העיקר בענין זה נמצא בנו
יוצא דופן והנולד אחריו כדרכו שניהם פטורין הראשון ", )כד:ד שה"יו(

, )ק כ"ס(ז "וכתב הט ".מפני שלא יצא מהרחם והשני מפני שקידמו אחר
בכור מ כיון שזה הנולד אחריו לא הוה "ג דאותו אחר לא פטר רחם מ"אע"

לנחלה דהא לאו ראשית אונו הוא לא הוי נמי בכור לכהן דבכור לדבר אחד 
דהיינו לרחם ולא לולדות לא הוה בכור הכי אמרינן בפרק יש בכור דף 

ז שאם היוצא דופן הוי נפל אז השני כן "א שם שדייק מהט"ועיין ברע ".מז
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. אחד יהיה בכור לכהן דהא הוא גם כן בכור לנחלה ולא יהיה בכור לדבר
הוא חשב לומר שהשני ). ד סימן רמט"יו(ת הר צבי "וכמו כן כתב בשו

והבא אחר יוצא , יהיה פטור מפדיון הבן כיון שהבא אחר נפל אינו חייב
אבל הוא . כ הבא אחר יוצא דופן נפל גם כן יהיה פטור"א, דופן הוא פטור

ם והטעם שהבא אחר נפל הוא פטור הוא משו, חזר ואמר שכן יהיה חייב
והטעם . שהנפל פטר את הרחם ולא יצא דרך הרחם ולכן לא נפטר רחמה

אבל , שהבא אחר יוצא דופן פטור הוא משום שהשני אינו בכור לולדות
  . הכא שהראשון היה נפל אז השני הוא הבכור לולדות

אבל הוא הקשה על . ז"והוסיף הרב פרנק שכן משמע מדברי הט
. אם הוא הבכור לרחם ולנחלהשמשמע מדבריו שהשני רק חייב , ז"הט

ע שאם יש לאדם כמה נשים ויש בכור מכל אחת "ז פסק השו"אבל בסעיף י
כ "וא, אבל רק הראשון הוא הבכור לנחלה. ואחת חייב לפדות את כולם

ויש להעיר שהטעם שהרב . ע"והוא נשאר בצ? למה חייב לפדות את כולם
ו משום שכן משמע ז שזה תלוי ברחם ונחלה היינ"פרנק הסביר בדברי הט

משום שכתב כיון שזה הנולד אחריו לא הוה בכור לנחלה , ז"מלשון הט
אבל כבר הסברנו שאי אפשר להיות שבכור לדבר אחד תלוי ברחם ', וכו

ז שכתב דבכור לדבר אחד דהיינו לרחם "וכן משמע מסוף דברי הט. ונחלה
להבין כ איך ניתן "א. ומכאן רואים שהוא למד כדברינו, ולא לולדות

, ז"ע כתב לתרץ בלשון הט"ב בסוף שו"הנימוקי הגרי? תחילת דבריו
. ז סבר שכדי להיות חייב בפדיון צריך להיות בכור לרחם ולולדות"שהט

וזה דוקא אם היוצא . ואם היה יוצא דופן קודם לו אז אינו בכור לולדות
לד אבל אם היוצא דופן לא היה ו. דהיינו שהוא בר קיימא, דופן נקרא ולד

. ונקרא ולד של קיימא אם הוא נוחל אביו. של קיימא לא פטר הבא אחריו
והבא אחריו יהיה , אבל אם הוא אינו בר נחלה אז אינו נקרא בר קיימא

ג דאותו אחר לא פטר רחם "ז שאע"ובזה מובן לשון הט. חייב בפדיון הבן
כיון ש. מ כיון שזה הנולד אחריו לא היה בכור לנחלה לא הוי בכור לכהן"מ

כ השני הוא "שהראשון הוא הבכור לנחלה אנו רואים שהוא בר קיימא וא
נמצא . שהוא רק בכור לרחמים ולא לולדות, רק בכור לדבר אחד

וההר צבי כולם סברו שהבא אחר יוצא , א"רע, ז"והט, ט אלגאזי"שהמהרי
  . וכדברינו, דופן נפל הוא חייב בפדיון

שהסביר בשיטת ) ה:הלכות יבום א(ומצאתי בהמגיד משנה 
אם כלו לו : אופנים שיכולים להוציא ולד מתורת נפל' ם שיש ג"הרמב
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וכתב המגיד משנה . או גמרו שערו וצפרניו, שהה שלשים יום, חדשיו
אם , ד שלא כלו לו חדשיו"ם בהלכות נחלות כתב שקטן בן יוצ"שהרמב

ניו ל בשנגמרו סימ"ור. חיה אחר אמו שעה אחת ומת הרי זה נוחל ומנחיל
מ לקמן "וכן כתב המ. הרי זה קרוי ולד אבל אם לא נגמרו סימניו נקרא נפל

, בדבריו שלגבי חליצה הדין הוא שאם נגמרו סימניו אז פוטר אמו מחליצה
ובזה גם . משמע שהמגיד משנה למד שנפל אין לו שם ולד. שהוא קרוי ולד

גם ם בהלכות רציחה לענין הריגת נפל ו"יכולים להסביר שיטת הרמב
) נ:ד(וגם עיין במנחת יצחק . [ש במגיד משנה"עיי, בעניין אבילות בנפל

  .]בעניין שאלתנו לגבי יוצא דופן נפל

שגם הסביר בכור ) ק כז"סימן קצד ס(אבל עיין בסדרי טהרה 
מ פסק דהבא אחר יוצא דופן נפל יהיה "לדבר אחד כמו שאמרנו אבל מ

לא הבא אחריו אינו בכור משום שהוא סבר שיש לנפל שם ולד וממי, פטור
  . נמצא שיש מחלוקת אי יש שם ולד לנפל אם לאו. לולדות

        גר שנתגיירגר שנתגיירגר שנתגיירגר שנתגייר. . . . גגגג

גם צריכים לעיין מה הדין לגבי נכרית שהיה לה ולד יוצא דופן 
מצינו ? האם בן זה חייב בפדיון או לא, כ נתגיירה וילדה דרך הרחם"ואח

ת לישראל ילדה עודה עובדת כוכבים ונתגיירה משבא", .)מו(בהמשנה 
יוסי הגלילי אמר בכור לנחלה ולכהן ' ר. בכור לנחלה ואין בכור לכהן

יש .) מז(בדף , הנה ".שנאמר פטר רחם בישראל עד שיפטרו רחם מישראל
מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש לענין מי שהיו לו בנים בהיותו עובד 

ש לקיש סבר יש לו דרבי יוחנן סבר אין לו בכור לנחלה ורי, כוכבים ונתגייר
יוחנן סבר שאין לו בכור לנחלה משום שבן הנולד לו ' ר. בכור לנחלה

ל סבר שיש לו בכור לנחלה משום שגר "ור, בנכריותו הוא ראשית אונו
שעוד נחלקו , וכתב בגמרא שאזדו לטעמייהו. שנתגייר כקטן שנולד דמי

יוחנן ' ר. גיירל לגבי מי שהיו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונת"ח ור"ריו
יוחנן סבר ' ר. סבר שקיים פרו ורבו וריש לקיש סבר שלא קיים המצוה

ל סבר דלא "שקיים המצוה משום דכתיב לא תוהו בראה לשבת יצרה ור
ויש לעיין מה יהיה . קיים המצוה משום שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי

כ "חלגבי המחלוקת שהזכרנו במשנתנו לגבי מי שילדה בהיותה נכרית וא
? יוחנן וריש לקיש גם בזה' האם תהיה מחלוקת ר. נתגיירה וילדה עוד פעם

ק וריש לקיש "ל דבפשטות אי אפשר לומר שרבי יוחנן סבר כמו הת"וי
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ריש לקיש יודה שאין אומרים גר , אלא בזה. יוסי הגלילי' סבר כמו ר
ובטעם הדבר נראה שכיון שזוהי מציאות . שנתגייר כקטן שנולד דמי

שנפטר רחמה אז בזה לא אומרים כקטן שנולד דמי וכאילו לא נפטר  בגופה
רחמה כיון שהמציאות נראית לכל שכן נפטר רחמה ובזה אפילו ריש לקיש 

  . מודה

ועוד יש לעיין מה יהיה הדין בנכרית שילדה ולד דרך יוצא דופן 
יוחנן מודה שיהיה הבן ' אולי בזה אפילו ר? ואז נתגיירה וילדה כדרכה

הובא (ל "ס זצ"הגריד? למה. חייב משום שאומרים כקטן שנולד דמיהשני 
בהא דאמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי  כתב )קיג' ארץ הצבי עמ' בס

. ם"שבכל דבר ששייך ליחוס אי אפשר להיות יחוס בין ישראל ועכו
ברגע שנתגייר אז הוא הפך להיות ישראל ואחותו היא עדיין , לדוגמא

וזה הטעם שמותר באחותו . אפשר להיות יחוס ביניהםולכן אי , נכרית
  . משום שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי) מדאורייתא(

יוחנן שיוצא פרו ורבו וגם ' איך אמר ר, כ"אבל יש להקשות דא
' ל שר"וצ? שהם דברים השייכים ליחוס, שהבן השני אינו בכור לנחלה

שייכים ליחוס חוץ יוחנן אמר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי בכל דינים ה
  .ע בטעם הדבר"אבל צ, מקומות הללו' מב

עמוד (הביא האהל משה , ח בעניין בכור לנחלה"ולגבי שיטת רוי
בשם הנאום יהודא שלגבי בכור לכהן אפילו ריש לקיש מודה שאין ) תקלה

יוחנן סבר ' והטעם שר. אומרים כקטן שנולד דמי וכמו שהסברנו לעיל
משום שהקפדת התורה לגבי נחלה אינו שיהיה שאין לו בכור לנחלה הוא 

כ גם הבנים שהיו "א. הולד ראשית אונו רק מה שלב אביו דוה עליו אם מת
כ אין הבן השני "לו מקודם בנכריותו אם מתו לב האב דוה עליהם ומשו

ועל זה פליג ריש לקיש וסבר דכקטן שנולד דמי . נחשב בכור לנחלה
  . שהבנים אינם נחשבים כשלו

. סב(ביבמות ' תוס. יוחנן' לנו להסביר דין פרו ורבו לפי ר ונשאר
יוחנן מודה שאומרים כקטן ' כתבו שבדרך כלל אף ר) ה רבי יוחנן"ד

אבל לגבי פרו ורבו הוא יוצא חיובו משום שהיה יחוס כשהיו . שנולד דמי
יוחנן וריש ' שהמחלוקת ר' הערוך לנר שם הסביר בדעת תוס. שניהם גוים

האם זה כמו , שיש לחקור. נין גר שנתגייר כקטן שנולד דמילקיש הוא בע
או דלמא הוא כמו קטן שנולד מעיקרא וכאילו , שהיה חי ומת וחזר לחיים
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כ אי אפשר "ריש לקיש סבר שזה כאילו נולד מחדש וא. לא חי מעולם
יוחנן סבר ' אבל ר. לומר שכבר קיים פרו ורבו כיון שמעולם לא היה חי

ייים כ חזר לחיים ויכולים אנו לומר שכבר ק"ומת ואח שזה כאילו היה חי
' שהטעם שר' הסביר בפשטות בדעת התוס לוהבכור ד. מצותו בגלגול אחר

יוחנן סבר שקיים פרו ורבו הוא משום שהיו לו בנים והוסיף בנים להעולם 
יוחנן בגמרא אותו הפסוק כדי ' וזה מדויק ממה שהביא ר. וקיים בזה שבת

אם אנו אומרים שזה דין מיוחד , ומכל מקום. ם פרו ורבולהסביר למה קיי
יוחנן סבר ' לגבי בכור לנחלה ולגבי מצות פרו ורבו אז אפשר לומר שר

בנידון , כ"וא. בשאר דברים שכן אומרים גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
כ נתגיירה אז אנו אומרים שהיא כקטנה "שהיה לה יוצא דופן ואח, דידן

, כ"וא. ין שתלוי ביחוס ואין מציאות הסותרתשנולדה משום שזה ד
בנה הוא הפטר רחם וגם הבכור לולדות משום , כשנולדה אחרי שנתגיירה

בן זה יהיה חייב בפדיון , כ"וא. שאנו אומרים גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
  . הבן

דכתב . ואולי אפשר לדייק כן מלשונות הראשונים והאחרונים
כ נתגיירו "הכותית והשפחה שילדו ואח", )יד:ביכורים יא' הל(ם "הרמב

ונשתחררו וילדו ולד אחר הרי זה פטור שנאמר פטר רחם ואין זה פטר 
וכן . משמע שאם בן השני כן היה פטר רחם אז יהיה חייב לפדותו ".רחם

שכתב דהבן השני פטור מפדיון ) סימן קנ אות יח(משמע מהחכמת אדם 
ה פטר רחם אז אולי כן חייב אבל אם הי. הבן משום שאין זה פטר רחם

הטור ). ק לז"ס(כ מאד משמע מדברי הפרישה בסימן שה "וכמו. לפדותו
על זה כתב . שם הביא הדין שהבן הנולד אחר שנתגיירה פטור בפדיון הבן

 ".מ אין זה פטר רחם"ולא אמרינן דהוי כקטן שנולד דמי דהא מ", הפרישה
שום שיש מציאות שכבר אנו רואים בעליל שאין אומרים כקטן שנולד מ

אם היה השני זה שפטר את הרחם , ועוד. כמו שאמרנו לעיל, נפטר רחמה
אז יהיה חייב משום שכשנתגיירה היא כמו קטנה שנולדה דמי והשני הוא 
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