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 .כז �ד בכורות

 בשביל שיקבל הכה� , הא� מותר לכה� לסייע או שיתנו לישראל טובת הנאה
 ?תרומה ומעשר או מתנות כהונה

 

שיתנו טובת הנאה לבעלי� שהכה� יסייע בבית הגרנות 
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 מותר אסור בעבור תרומות ומשערות

אסור אסור בעבור מתנות כהונה
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מותר ל"בעבור תרומת חו
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 מותר 

 

 ?ל"חווחלת בסוגיא בעני� תרומת ' י ותוס"מחלוקות רשמה ה� 
 

 'לתוס י"לרש 

 רק כה� בימי טומאתו זר' אפי כשביטלה ברוב מי אוכלה

צרי� להשאיר עוד מעט חולי� משייר רק כדי תרומה  כ מפריש"אוכל והול� ואח
4

לכתחילה תעשה כ� בראש  נדה קוצה לה חלה
  כדי שלא תיגע�המרדה 

 לכתחילהיכולה לגעת א�
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 :בכורות ד� כז

 ?מהיכ� אנחנו לומדי� בבכור את הדיני� דלהל�
 

 , דנאכל לשני ימי� ולילה אחדדמוני� לו כפי שנתו ולא כפי שנות עול� 
 משנה שניה' שהיו� הב' אפי

"תאכלנו שנה בשנה" לרב
6

'וגו" ובשר� יהיה ל� כזה התנופה"מ 
7

ילפי מקדשי�]י[לדבי רב
8

"שנה בשנה" 
9

 
 

                                                           
1

, שית� ישראל טובת הנאה לבעלי� כדי שיתנו הבעלי� את התרומות ומעשרות שלה� לב� בתו כה�', פי 
אבל כה� אסור לו לתת לישראל טובת הנאה כדי שית� לו התרומה , ודוקא ישראל לישראל יש להתיר

 .דזה הוא כמסייע בבית הגרנות שעליו נאמר שיחתת� את ברית הלוי, והמעשר
2

לא יבואו לטעות בה ולחשוב , דושת הגו� ולעול� עומד בקדושתה ולא מתחללתשהיא קדדוקא תרומה  
כ גבי מתנות כהונה שה� קדושת "משא, שהמעות שנת� בעבור הטובת הנאה חיללו את קדושת התרומה

ויבואו לנהוג בה� מנהג , דמי� יבואו לטעות ולסבור שהתחללה קדושת� במעות שנת� בטובת הנאה
ולכ� אי� אסור בה� לתת טובת , ל� בדר� גדולה וכבוד דהיינו בצלי ובחרדלכלומר שלא לאוכ, חולי�

 .הנאה לבעלי�
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 . אי� בה איסור של מסייע, דכיו� שהיא רק מדרבנ� ולא חמירא 
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 . רק כדי תרומהשישאיר, י פירש"אכ� רש). ה אבל"בד('  כ� צידדו התוס�כדי שתהיה הפרשה מ� המוק�  
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ומה שאמר .  משמע ששרי לגמרי לגעת�" אבל בנגיעה לית ל� בה"הלשו� ד) ה בריש"בד(' ביארו תוס 
 .י יכולה להכניס את החלה הזאת היטב תו� האש"שע,  שהוא המרדה של הגחלי��" בריש מסא"
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שהיא נכנסת תו� שנה אחרת , הוי אומר שנתו של בכור, ומדייקי� איזה שנה נכנסת בתו� שנה אחרת 
 .משנות עול�

7
שכמו ששלמי� נאכלי� , וילפינ� מהיקש בי� בכור לחזה התנופה ושוק דשלמי�, י בבכורפסוק זה מייר 

 . למדנו שזמ� אכילתו יותר מתודה�" ל� יהיה" ומתוספת תיבות .לשני ימי� ולילה אחד כ� בכור
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 .עול�שנתו שלו ולא שנה של מני� " ודרשינ� �" כבש ב� שנתו"דכתיב בהו  
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 יכול �והיינו שא� שחטו ביו� האחרו� לשנתו ,  ויו� אחד משנה זודמשמע ליה יו� אחד משנה זו 
 .לאוכלו אותו היו� וג� יו� המחרת שהוא משנה אחרת


