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33.1.6 
7b ( 2משנה א )  9a (בוצינא טב מקרא)  

א ַיֲחִליֶפּנּו א .1   י, כז ויקרא :ֹּקֶדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתוֹ  הּוא ְוָהָיה ִּבְבֵהָמה ְּבֵהָמה ָיִמיר ָהֵמר ְוִאם ְּבטֹוב ַרע אוֹ  ְּבָרע טֹוב ֹאתוֹ  ָיִמיר ְו
  יז, יח במדבר :ה'לַ  ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ִאֶּׁשה ַּתְקִטיר ֶחְלָּבם ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִּתְזֹרק ָּדָמם ֶאת ֵהם ֹקֶדׁש ִתְפֶּדה א ֵעז ְבכֹור אוֹ  ֶּכֶׂשב ְבכֹור אוֹ  ׁשֹור ְּבכֹור ַא .2
 יז-טז, יג דברים ...ְרֹחָבּה ּתֹו ֶאל ִּתְקֹּבץ ְׁשָלָלּה ָּכל ְוֶאת :ָחֶרב ְלִפי ְּבֶהְמָּתּה ְוֶאת ָּבּה ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ֹאָתּה ַהֲחֵרם ... .3

  כא, ה ויקרא :ֲעִמיתוֹ  ֶאת ָעַׁשק אוֹ  ְבָגֵזל אוֹ  ָיד ִבְתׂשּוֶמת אוֹ  ְּבִפָּקדֹון ַּבֲעִמיתוֹ  ְוִכֵחׁש ה'ּבַ  ַמַעל ּוָמֲעָלה ֶתֱחָטא ִּכי ֶנֶפׁש .4

 
I 2משנה א : purview of תמורה 

a ישראל: can be ממיר with their קרבנות  
b כהנים: can be ממיר in their קרבנות, but not חטאת, אשם nor בכור 

i Dissent: כהנים – ריב"נ may be ממיר with a בכור 
1 Defense (ר"ע): both are מתנה לכהן 
2 Retort (ריב"נ): a בכור is theirs while alive unlike חטאת ואשם 

(a) Defense (ר"ע): v. 1 – just as קדושה is effected בבית הבעלים, so too תמורה – and כהנים are not “בעלים” of בכור 
II ר' נחמן’s dictum and the subsequent analysis 

a בכור :מעשר שני א:ב may be sold, if תם, only while alive; if ע"מב  – alive or שחוט and כהן may use it for קידושי אשה 
i ר"נ: this only applies in our day since כהן is “owner”; in times of מקדש, he has no זכיה cannot sell תם חי 

1 Challenge1 (רבא): תם שחוט (in משנה) is only בזמן המקדש (in our day, there is no תם שחוט possible) 
(a) Defense: משנה is בזמן הזה; inference is inaccurate; point is to teach that even בזמן הזה, he may sell תם חי 

2 Challenge2: v. 2 (לא תפדה) interpreted as  - but is sold; must be בזמן המקדש and תם (per rest of פסוק)  
(a) Defense: split – נמכר refers to בע"מ, rest of פסוק – to תם 

3 Challenge (ר' משרשיא): if כהנת and her שפחה have their babies mixed up, when they grow up they free each 
other, they both eat (חלק 1) תרומה and their בכורות graze until they get מום and are eaten במומם 

4 And: must be בזמן המקדש (else – all require מומים to be eaten),  
5 But if: כהן has no rights to תם בזמן המקדש, let the גזבר come and seize from both (ספק כהנים)  

(a) Defense: it is בע"מ; we give it to כהן with its מום; in this case, since each is a ספק כהן, he keeps it 
6 (alternate: must be בזמן המקדש, and only these may not be sold others may be 

(a) Defense: it is בזמן הזה; we can’t deflect כהן from claiming, whereas these may, as each will claim כהונה) 
7 Challenge (from rulings about עיר הנדחת): v. 3 – ר"ש reads בהמתה as excluding שללה ;מע"ב ובכור excludes כסף מע"ש 

(a) Must be: בזמן המקדש (need ב"ד הגדול of 71 for עיר הנדחת) and must be תם (else it is "בהמתה") 
(b) But if: כהנים have no זכיה (per ר"נ), should be exempted per  ולא שלל שמים" –"שללה  
(c) Answer: case is בע"מ  - but unlike בהמתה, it isn’t eaten qua normal animals (can’t be sold/weighed באיטליז) 

8 Challenge: ברייתא re: v. 4 – ''מעלה מעל בה extends to: 
(a) ריה"ג: all קדשים קלים, which belong to owner 
(b) בן עזאי: extends (only) to שלמים 
(c) בן עזאי :אבא דוסאי only extended to בכור 

(i) Observation: must be בזמן המקדש and תם (parallel to שלמים)  כהנים have ownership ("ממון בעלים")  
(ii) Defense (אביי): תם from חו"ל, per ר"ש who rules that if brought, we accept בכורות from חו"ל 

9 Challenge: from our ריב"נ – משנה contrasts בכור with חטאת ואשם  must be תם  כהנים are זוכה מחיים 
(a) Answer (רבינא): as per above, case is בכור תם בחו"ל per ר"ש 

10 Suggestion: ר"נ’s ruling is subject to dispute of תמורת בכור :תנאים can only be made בבית בעלים, not בבית כהן 
(a) רשב"א: once it comes to כהן, cannot make תמורה 

(i) Assumption: רשב"א maintains that owner may no longer make תמורה  כהן has זכיה מחיים 
(ii) resolution: ת"ק:: נורי ר' יוחנן בן   ר' עקיבא::רשב"א ;

 ישראל not to ,כהן only to – תם חי to sell כהן on permission for :ר' חסדא 11
(a) Reason: ישראל may make a מום and claim that כהן sold it to him in that condition (may eat)  
(b) Challenge: חכם is not allowed to be מתיר בכור unless כהן is with ישראל 
(c) Rather (ר' הונא בריה דר"י): reason for ר"ח’s ruling – if כהן sells to ישראל, looks like כהן המסייע בבית הגרנות 

12 Story: מר זוטרא came to בי ר' אשי, they offered him בכור-meat, which they had bought from כהן; they testified that 
they bought it for full price (no concern of כהן המסייע) 
(a) מ"ז: shouldn’t give to כהן before 30/50 days, as it looks like כהן המסייע (a: in this case, we paid)  
(b) (alternate: we paid full price, he won’t bank on our giving him other בכורות later, per בוצינא טב מקרא 

  


