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שאלה

מתנות כהונה לכהנת הנשואה לישראל

האם ניתן לתת מתנות כהונה לבת
כהן שנישאה לישראל בעודה תחתיו וא "כ
אלו מתנות כהונה מותר לתת לה?

תשובה
א .לכאורה כהנת שהנישאת לישראל
פסקה מלהיות כהנת ואינה זכאית
בקבלת מתנות כהונה בעודה תחתיו .כך
כתב הרמב"ם בהל' תרומות )פ"ו ה"ז(:
"znexza `id xf yi`l didz ik odk zae
e`la ellkp mipipr ipy ,lk`z `l miycwd
e` dpef dyrze dl xeq`l lraz m`y ,df
d`ia ixeqi` zeklda epx`ay enk dllg
mlerl zenexza lek`l dxeq` `id ixd
m`e ,xac lkl xfk llgdy llg lk oick
lek`l dxeq` `id ixd l`xyil `ypz
mlerl weye dfg `edy miycwd on mxena
`."zn e` dyxiby t"r
אולם כפי שיתבאר אין הדין כן ,יש לה
דיני כהונה לדברים מסויימים אף בהיותה
נשואה לישראל ,ולכן השאלה במקומה
עומדת.
בפשטות ,אין שאלה על מתנות כהונה
שזוכים בהן אך זכרי כהונה לאכילה
במקדש ,ובהן אף נשות כהנים לא זוכות –
ה"ה לבנות כהנים )כהנות( הנשואות
לישראל אין זכות במתנות כהונה
שאסורות לאוכלן ,אינן חולקות בהן ,ואין
לתיתן להן.
השאלה מתמקדת איפוא במתנות כהונה
שאינן מתחלקות במקדש בין אם נאכלות

לזרים ובין אם לאו ומתנות שנתינתן היא
ממונית בלבד .והשאלה היא אפילו
שאסורות לאוכלן האם יכולים לתת להן
מצד מצות נתינה לכהן .כמו "כ מה הסיבה
להחליט כך או כך.
כתב הרמב"ם )הל' ביכורים פ"א ה"י(:
"=) yngdמתנות כהונה( od milyexiay
odae zeawple mixkfl oilk`pe milw miycw
wgl jz` jizepale jipale mizzp jl xn`p
dpedk ixkfl `l` oipzip oi` k"tr`e ,mler
oiaixwn xekade ,od xnyn iyp`l ixdy
oke ,yi` `l` eaixwn oi`e ence ealg
,dfeg` dcye ,miycwd iycw zexer
iyp` `l` oda oikef oi` ,xbd lfbe ,minxgde
ixkfl oad oeict oke ,x`aziy enk xnyn
oxd`l sqkd zzpe ea xn`p oky dpedk
oicy dpedk ixkfl xeng xhte ,eipale
."zeawpl `le mixkfl dey olek zexekad
עולה מדברי הרמב"ם שישנן מתנות
כהונה שאע"פ שהן מותרות באכילה
לכהנות או שהן ממוניות בלבד ניתנות
מצד מצות נתינה רק לזכרים) .והנאכלות
כקודשים מותרות באכילה לנשות כהנים ולא

לבנות כהנים הנשואות לישראל( .טעם נתינתן
רק לזכרי כהונה אע "פ שבחלק מהן אין
קדושה ,משום שניתנות רק לאנשי משמר
או שנלמד מגזה"כ )פדה"ב( ליתנו לזכרים
בלבד.
בהלכה הבאה )יא( כתב הרמב "םdpd" :
mixkfk zeawpl oipzipy zepzndy zcnl
,dlge ,xyrn znexze ,dnexz ,zepzn yng
dz` oiipne ,fbd ziy`xe ,dnda zepzne
`xn`py zepdkl zpzip fbd ziy`xy xne
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`ler" : בחולין )קלא ע"א וע"ב( נאמר.ב
`ax diaizi` ,`zpdkl `zpzn aidi ded
± odk zgpn ,zlk`p ± zpdk zgpn :`lerl
zpdk elit`e odk zxn` i`e zlk`p dpi`
`l didz lilk odk zgpn lke :aizkde
eipae oxd` !jpehn ,iax :dil xn` !lk`z
odk :`pz l`rnyi iax iac .dyxta oiaezk
'x iac ,yxetnd on mezq cenlie ,zpdk `le
ied ,zpdk elit`e odk :`pz awri oa xfril`
herin xg` herin oi`e ,herin xg` herin
,ezy` liaya lk` `pdk ax .zeaxl `l`
lk` xnii ax ,ezy` liaya lk` `tt ax
liaya lk` oia` xa ici` ax ,ezy` liaya
..."ezy`
:מפרש רש"י
zgpn iab opixn` d"yn ,jizrbd ± jpehn"
dyxta oiaezk eipae oxd`c zlk`pc zpdk
oxd` ipa dze` axwd dgpnd zxez z`fe
ihernl oxd` ipa `icda aizkc oeike 'ebe
`l` eda aizk `l zepzn la` oxd` zepa
."zpdk elit`e odk rnyne `cixb odk
 עולא מבחין בין מתנות כהונה,היינו
בהן נאמר כהן סתם לבין מקום שכתוב
 ובמתנות בהמה וראשית הגז.אהרן ובניו
 ושיטת.נאמר כהן ומשמע אפילו כהנת
.עולא כמדרש התנאים שהובא לעיל
:בדעת ר' ישמעאל מפרש רש"י
iab aizkc mzq odk ± yxetnd on mezq"
dgpn iab aizkc oxd` ipan yxetnn zepzn
eipae oxd`c zpdk `le odk oldl dnc
 ולשיטתו."zpdk `le odk `kd s` oiaezk
.כל כ"ד מתנות כהונה אינן ניתנות לכהנת
:את שיטת ר"א בן יעקב מפרש רש"י
`nlra ± `pz awri oa xfril` 'x iac"
zepzn iab aizkc odk la` zpdk `le odk
herin ied `nrh i`n rnyna zpdk elit`

fb ziy`xe jxdvie jyexiz jpbc ziy`x
zeawpl zpzip obc ziy`x dn ,el ozz jp`v
."fbd ziy`x s` mixkfk
וכן שנה ברמב "ם בהלכות ביכורים )פ "י
jkitl ,xac lkl oileg fbd ziy`x" :(הי"ז
`idy t"r` zpdkl eze` mipzepy xne` ip`
il d`xie dnda zepznk l`xyil d`eyp
."`ed cg` odipy oicy
השאלה מצטמצמת לפי הרמב"ם לחמש
.המתנות המנויות
ויש לדייק ברמב"ם שבפרק א כתב
שניתנות לנקבות כזכרים ולא באר אלו
 ובפרק י כתב שנותנים לכהנת,נקבות
 ולכאורה כיון.אע"פ שנשואה לישראל
שלא הובחן בתורה בין סוגי הכהנות אף
 והיה,הנשואה לישראל עומדת בקדושתה
מן הראוי שכהנת הנשואה לישראל תוכל
 ותוכל,ליטול תרומות וחלה כזכיה ממונית
,להאכילן לכהנים או למוכרן לכהנים
.והנותן להן יוצא י"ח נתינה לכהן
(נאמר בחומש דברים )פי "ח פס' ג–ה
htyn didi dfe" :בפרשת מתנות בהמה
xey m` gafd igaf z`n mrd z`n mipdkd
.dawde miiglde rxfd odkl ozpe dy m`
fb ziy`xe jxdvie jyxiz jpbc ziy`x
lkn jiwl` 'c xga ea ik .el ozz jp`v
lk eipae `ed 'c mya zxyl cnrl jihay
."minid
:ובמדרש תנאים לדברים )פי"ח פ"ג( נאמר
."zpdk elt`e odkl ozpe"
נראה שמכאן מקורו של הרמב "ם
שמתנות בהמה ראשית הגז ותרומות וחלה
 ומהשוואת המתנות,כולן ניתנות לכהנות
משמע שמן התורה אף כהנת הנשואה
לישראל זוכה בתרומות וחלה אף שאין
.יכולה לאוכלן
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נראה לענ"ד שלפי שיטת ראשונים אלו
כל חמש המתנות המנויות בפר' שופטים
יכולות להינתן לכהנות ואין להבחין מן
התורה האם מדובר בכהנת הנשואה
.לישראל או לאו
: הר"ן על הרי"ף )חולין מה ע"א( כתב.ג
.daiwde miiglde rexfd .`zpzn ead"
l`xyi zy` `id elit`e odk za .`zpdkl"
mixfl oixeq` oi`c eda zil dyecwc oeikc
i`e dnexzl inc `le oda zxzen `id ixd
.rnyna zpdk elit` xaqw odkl ozpe meyn
ikdc rnyn ...ezy` liaya lik` `pdk ax"
zepzn lhep did el`n cg` lky xn`w
did mdl ozep didy iny ezy` liaya
odk oi`y it lr s`y dpizp zevn miiwn
o`nl `l` l`xyil zepzn zekfl i`yx
[` blw sc] onwl `zi`ck dil xyt` `lc
jixv epi`e `id ditebkc ip`y ezy`
ol rnynw i`n ikd `niz `l i`c d`yxd
`ny e` mixfl mixeq` dpedk zepzn ike
epi`e zlke` d`eyp elit`c opirny`l `z`
azk l"fna m"xde ol rnynw i`nc xeegn
zlke` zpdkd mixeka zekldn h"ta
iptn l`xyil d`eyp `idy t"r` zepznd
lke` lrad `l` cer `le dyecw oda oi`y
dnl oiekzpy d`xpe ezy` llba zepzn
."izazky
 ומבאר,מתבאר מדבריו שפסק כעולא
.שמקיים בנתינה לכהנת מצות נתינה לכהן
כמו"כ נראה שאם המתנות היו אסורות
.לזרים בת כהן לישראל אסורה בנטילתן
.(וכ"פ בים של שלמה )חולין פ"י סי' ו
 הרמב "ם כתב בהלכות ביכורים )פ"ט.ד
zlke` zpdkd" :ה"כ( לגבי מתנות בהמה
iptn l`xyil d`eyp `idy t"r` zepznd
lrad `l` cer `le ,dyecw oda oi`y
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htyn didi dfe aizk `xwc diyixac 'ek
aizke zepdk `le mipdk rnync mipdkd
rnync 'ebe rexfd odkl ozpe `xwc ditiqa
xg` herin oi`e zpdk ihernl odk inp
."'ek herin
מתבאר מרש"י שלפי ראב"י במתנות
 ראשית הגז תרומות וחלה יש,בהמה
.מיעוט אחר מיעוט שבא לרבות כהנות
והגמרא מציינת כמה אמוראים שלא היו
כהנים שקיבלו מתנות כהונה בשל
: וכדברי רש"י.נשותיהן הכהנות
.zpdk ezy`e ded l`xyi ± `pdk ax"
.`zpzn ± lik`"
odk l"qc zpdk dzidy ± ezy` liaya"
."zpdk 'it`e
מתבאר מדברי רש"י בפירוש הסוגיא
שהלכה כעולא וכראב"י שכהן ואפילו
כהנת ואפילו היא בת כהן הנשואה
לישראל יכולה ליטול מתנות בהמה משום
 לא התבאר כמי.שקדושת כהונה עליה
 האם לומדים.הלכה כעולא או כראב"י
 או ממיעוט,( 'כהן' )כעולא:משינוי התורה
.(אחר מיעוט )כראב"י
וכך כתב הרמב "ם בפירוש המשנה )חולין
ik rce" :פ"י מ"ד( לגבי מתנות בהמה
dpzna opzep e` odkd oxken elld zepznd
lrade ,zpdkl mb zepzp ode ...dvxiy inl
."zpdk dzid m` ezy` liaya lke`
:(וכן בחידושי הריטב"א )חולין קלא ע"ב
odk xaqwc .`zpdkl zepzn aidi `ler"
`pdk axe ,dizeek `zklde zpdk elit`e
."zepdk eidy odizeyp liaya elk` i`xen`e
,(עג- הלכות גדולות )סי' סט ו:וכ "פ
,(ראבי"ה )תשובות וביאורי סוגיות סי' אלף קכה
' טור )יו "ד סי,(אורחות חיים )דין המתנות
.(סא

חבל נחלתו
`dpi` dllg la` ,ezy` llba zepzn lke
`dvx m`e ,mipdk llka millg oi`y ,zlke
elit` dpzna opzil e` zepznd xeknl odkd
oi`y mlik`n mialkl mlik`dl e` m"ekrl
."llk dyecw oda
ובאר הרדב"ז:
") my .'eke zelke` zepdkdדף קל"א( `zbelt
odk xn`c awri oa `"xk `zklde i`pzc
oi`e herin xg` herin ied zpdk elit`e
aizkc zeaxl `l` herin xg` herin
mipdkd htyn didi dfe dyxtd y`xa
xg` herin oi`e odkl ozpe mixkf rnyne
lik` `pdk ax opixn`e zeaxl `l` herin
.ici` ax oke xnii ax oke ezy` liaya
"`il `iyw .'eke zlke` dpi` dllg la
`epi` xkf llg elit` `lde dllg hwp i`n
`z`ypy dllg la` w"dc l"ie .lke
lke` dlra oi`e zepzn dl oi` l`xyil
ezy` mewna lrad dkfc `"cqc dliaya
dpi` `idy oeik l"nw llg epi` lrad ixdy
dzngn ixdy dnewna dlra dkfi `l dkef
."zekfl dvex `ed
לגבי השאלה האם כהנת הנשואה
לישראל מותרת ליטול אף במתנות
אחרות .הרמב "ם לומד שרק מתנות בהמה
וראשית הגז ניתנים לבת כהן הנשואה
לישראל ,אע"פ שמפורשות בפרשה אף
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תרומה ותרומת מעשר וחלה .וצריך לדייק
בדברי הרמב "ם שרק מתנות בהמה
וראשית הגז נוטלות בת כהן הנשואה
לישראל .וצ"ע מדוע שלא להפריד בין
היתר האכילה לבין הדין הממוני.
קרח בה מנויות מתנות
והנה בפרשת ֹ
Lizpale
¤ Ÿ § ¦ § LipalE
¤ ¨ § miYzp
"¦ © § Ll
כהונה נאמר§ :
) "mlFrבמדבר יח ,יא( ובדומה
¨
wgl
`¨ § LY
¦ §
בפס' יט .ויש להעיר שמדובר על נתינה
לבנות כהנים ולא על היתר אכילה  .1וצ"ע
מנלן להפקיען ממתנות כהונה.
ה .נאמר במסכת קידושין )ח ע"א(ik" :
,oad oeict ian `xceq liwy `pdk axc `d
`."mirlq yng il ifg icicl :dil xn
וכתבו תוספות`xceq lwy `pdk ax" :
did `pdk axc `kd rnyn ± oad oeicta
) oixaer el` seqac dnize odkפסחים דף
מטe`l i` xn`wc odk did `lc rnyn (.
`pdk ax ixzc l"ie ,i`lb `l `zpdk iaiqpc
gwel did ezy` liayac l"i inp i` ,eed
) rexfd wxta ogky`ckחולין דף קלבax (.
."ezy` liaya lk` `pdk
תוס' שואלים שהלא רב כהנא לא היה
כהן כפי העולה מן הגמ' בחולין שהובאה
לעיל ,וא "כ כיצד פדה בן במקום כהן ונטל
סודר במקום חמישה סלעים .ומתרצים
שהיו שני רב כהנא האחד כהן והוא לא

ודברי המשך חכמה )במדבר יח ,יא(" :פירוש ,שהן 'אתך' ,ולא שנישאו לזר ואינם בבית אביהן,
ואף כשמתו בעליהן ושבו לביתך .כן פירש רבא בסוף יש מותרות " .אינם מדוייקים שכן ביבמות
מדובר באכילה כאמור" :ורבא אמר :ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו ...אתה ובניך
ובנותיך אתך – בזמן שאתך " )יבמות דף פז ע "א( .ואילו שאלתנו עוסקת בזכות הממונית ובה
עוסקים הפסוקים בפר' קרח .וכן מוכיחים דברי הרמב "ם שהובאו לעיל )הל' ביכורים פ"א ה"י(
אשר מביא פסוק זה :החמש שבירושלים הן קדשים קלים ונאכלין לזכרים ולנקבות ובהן נאמר
לך נתתים ולבניך ולבנותיך אתך לחק עולם ,ואעפ "כ אין ניתנין אלא לזכרי כהונה " .וא "כ דוקא
בגלל שמדובר בנתינה הוקשה לו מדוע אין ניתן לבנות כהנים אע "ג שכתובות במפורש כזוכות.
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aiyde ?ezectl xeka zpdkl ozil oileki

 )דף קל"אmiiglde rexfd wxtn di`xe .`lc

`w `nl` zpdkl `zpzn aidi `ler ('ב
`ax diazi` .zpdk elit`e odk `ler xaq
odk zxn` i`e .zlk`p zpdk zgpn `lerl
odk zgpn lk (' )ויקרא וaizkd zpdk elit`e
.aizk eipae oxd` jpehne dil xn` .lilk
oxd` azkc `kid lk dil `hiytc `nl`
xacna dyxtae .zpdk `le odk opixn` eipae
sqk z` dyn ozie (' )במדבר גazk ipiq
w"ta 'ity i"x 'itk `lce .oxd`l miectd
`l `pdk axc `d ik iab (' )דף חoiyeciwc
."zpdk dzidy ezy` liaya `l` odk did
(וכן הרא "ש בבכורות )הל' פדיון בכור סי' ד
:מסייע לשיטת הפנ "י
oeict `le 2 dnda xeka zpdkl ozil oi`e"
aidi `ler ( )דף קלא בrexfd 'ta xn`c .oad
odk `ler xaqw `nl` `zpdkl `zpzn
zgpn `lerl `ax diaizi` zpdk elit`e
i`e zlk`p oi` odk zgpn zlk`p zpdk
zgpn lk aizkde zpdk 'it`e odk zxn`
jpehne dil xn` .lk`z `l didz lilk odk
lk `hiytc `nl` .dyxta aizk eipae oxd`
`le odk opixn` eipae oxd` aizkc `kid
dyn ozie aizk ipiq xacn zyxtae zpdk
ywzi`e eipale oxd`l ( )העודפיםsqk z`
`lc 3 d`nh dnda xekae mc` xeka iccdl
`d iab ( )דף ח אoiyeciwc w"ta 4 i"yx 'itk
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היה נוטל פדיון הבן כיון שאינו זכאי לכך
לא ע "י עצמו ולא ע "י אשתו ורב כהנא
המוזכר בקידושין היה כהן וע"כ קיבל
 ובתירוץ שני שנטל.מתנת פדיון הבן
בשביל אשתו – מפני שהיא זכאית לפדות
 וכתירוץ זה כתבו בפסחים )מט.פדיון הבן
.(ע"א אמר רב כהנא
כתירוצו הראשון כתבו תוס' רי "ד
.והמאירי
(עולה לתוס' בקידושין )בתירוץ השני
ובפסחים שבת כהן הנשואה לישראל
מותרת ליטול פדיון הבן וחולק על
.הרמב"ם שהובא לעיל
ezpeek" : באר הפני יהושע בקידושין.ו
elit` odk mzd c"nl `ki`c ikid ikc
dpedk zepzn lka xninl `ki` p"d zpdk
d`xp ok ,weye dfge dnexza inp ogky`ck
dfa xag mdl iz`vn `ly `l` ozpeeka il
."`xw ilbc `kid `wec `l`
did ezy` liayac c"`a" :ושוב העיר
dfa epivn `lc denzl yi dxe`kl .gwel
jiiy dy`c wqet meya `le `zkec meya
`l` dl epivn `le dpedk zepzn llka
."r"ve ,oileg zkqna daiwe miigle rexfa
ואשתמיטיה לפנ "י דברי הרמב "ם לגבי
.ראשית הגז
'מסייעת לפנ "י תשובת הרשב "א )ח "א סי
m` l`yp digiy m"xd ixene" :תתלו( שכתב

.כונתו שבכור בהמה טהורה לאחר שנפל בו מום הרי הוא חולין וממון כהן ולכן ראוי אף לכהנת
 "בכור בהמה טהורה שהוא בעל מום בין שנולד במומו:(כדברי הרמב "ם )הל' בכורות פ "א ה "ג
בין שנפל בו מום אחר שהיה תמים הרי הוא לכהן אם רצה אוכלו בכל מקום או מוכרו או
' שנאמר וכי יהיה בו מום פסח או עור וגו,מאכילו למי שירצה אפילו לנכרי מפני שהוא חולין
." הטמא והטהור יחדו יאכלנו כצבי וכאיל והרי הוא נכסי כהן
.עי' לקמן שאלת הגר"א על היקש זה
.ברש "י לא מצאתי לכך זכר ואצ "ל ר "י במקום רש "י

217

.2

.3
.4

חבל נחלתו
oiire zpdk `le odk opixn` eipae oxd`
."izazk c"rlpde e"lzz oniqa
 הוא מביא.בדברי הרדב "ז קושי מסויים
 ולא מבואר מדוע,את למודו של הרמב "ם
כהנות הנשואות לישראל לא מקבלות
תרומות וחלה הלא יכולות למוכרן ואע"פ
, סו"ס יכולות ליטלן,שאינן ראויות לאוכלן
.וצ"ע
:( וכן העיר בזרע יצחק )קידושין ח ע"א.ח
'eke ezy` liayac 'eke `pdk ax d"ca"
h"nc migqt] oixaer el`a k"ke .l"kr
wxta dkexr `xnb `dc `aeh l"we [a"rk
oxd` aizkc `kid lkc a"lw sc rexfd
zepa `le oxd` ipac llka zpdkd oi` eipae
xacna 'ta aizk xeka oeicta o`ke oxd`
['ebe] milwy 'd 'd zgwle [g"ne f"nt b"t]
mzdc xnel oi`e .eipale oxd`l [sqkd] zzpe
la` ok aizkc `ed zexekal miield oeicta
oad oeict lr devnyk dxeza izkec x`ya
izikf aeye .wgec dfc eipae oxd` xn`p `l
`"ayxde zexeka seqa y"`xdy iz`vne
`idd gkn 'qezd 'it egc e"lzz 'iq z"eya
zekldn `"ta m"anxd 't oke rexfd 'tc
m"anxd xkf `ly i"a lr `nizde mixeka
mnvr 'qezde .y"r d"y 'iq zexeka zeklda
`pdk ax eze`c eazk [my] rexfd wxta
xg` `pdk ax `ed oiyeciwc `xceq lwyc
'izd eazk `le y"r odk envr `edy
."xg`d
היינו כיון שכל הלימוד של כהנת נלמד
'מלשון התורה 'כהן' ולא 'אהרן ובניו
)כעולא( א"כ כהנת אסורה ליטול פדיון הבן
.וא"כ אף בעלה אסור בכך
 בהגהות רבי עקיבא איגר )שו "ע יו"ד.ט
('סי' סא סעיף ח ד"ה נותנים אותם לכהנת וכו

oeict oebk dpedk zepzn x`ya dpd" :נאמר

axc oad oeictl `xceq lwy `pdk axc
did ezy` liaya `l` odk did `l `pdk
 והוזכרו במל "מ."zpdk dzidy gwel
.()ביכורים פ"א
 אלף, בשו "ת רדב "ז )חלק ד סימן קצו.ז
רסז( נשאל בענין בעל שרצה ליטול פדיון
.הבן מכח אשתו הכהנת
הרדב "ז מבאר שכהנת נוטלת רק ראשית
oad oeicte" : וממשיך,הגז ומתנות בהמה
ozip oi` mewn lkn dyecw dia zilc b"r`
ea yiy dnda xeka enk mixkfl `l`
lky ie`xe mixkfl `l` ozip oi`e dyecw
mipzip eidiy cg` oic mdl didi zexekad
l"f m"anxd dazk oke .zeawpl `le mixkfl
oeict oke :l"fe mixeka 'ldc `nw `wxta
mixkfl dey mlek zexekad dpedk ixkfl oad
oipzpy zepzndy zcnl dpd .zeawpl `le
znexze dnexz zepzn yng mixkfk zeawpl
.fbd ziy`xe dnda zepzne dlge xyrn
zpdkl ozp fbd ziy`xy xne` dz` oipne
jxdvie jyexiz jpbc ziy`x xn`py
obc ziy`x dn el ozz jp`v fb ziy`xe
.k"r fbd ziy`x s` mixkfk zeawpl ozip
`kdn dl silic oeik l"f eixaca wcwcl yie
oileg fbd ziy`x ixiyr wxta xn` ji`
uxzl yie .'eke xne` ip` jkitl ,xac lkl
dpi`y zpdka ixii` `nw `wxta mzdc
la` .obc ziy`x zlke`y l`xyil d`eyp
zlke` dpi`y l`xyil d`eypa ixii` i"ta
meyn e`l i` ikd meyne obc ziy`x
oipzep eid `l xac lkl `ed oilegc `nrh
mbe .`ed xexae l`xyil d`eypd zpdkl
`l` ozip oi` oad oeictc eazk miwqetd
m"xd mya l"f `"ayxd zeaeyzae .mixkfl
z` dyn ozie aizkcn dl silic aezk l"f
aizkc `kid lke eipale oxd`l miectd sqk
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 ואילו לפי ראב"י.אחר המבטל לימוד זה
שנלמד מיעוט אחר מיעוט הלימוד
מצומצם רק למתנות בהמה ולא למתנות
אחרות )ונראה שצריך להוסיף ראשית הגז
 ומוכיח.(תרומות וחלה כמו שכתבתי לעיל
מרש"י שסבר כלימודו של עולא ולא
 לדינא נשאר. ותמה על הפנ"י,כראב"י
 ומביא דברי ראשונים נוספים.בצ"ע
,שסברו שאין כהנת נוטלת בפדיון הבן
.משום שכתוב בו אהרן ובניו
 בשולחן ערוך )יו"ד סי' שו ס"א( בסימן.י
העוסק בבכור בהמה טהורה הוסיף הרמ"א
."zpdkl `le ,odkl eze` oipzep" :עפ"י הטור
.'ek oipzepe" :(וכתב בביאור הגר "א )ס"ק ה
a"lw `"lw oilega opixn`c b"r` l"x
`pdk ax my xn`e zpdkl 'it` zepznc
x"` migqtc b"tqae ezy` liaya lik`
odk did `l `nl` 'ek iaiqpc e`l i` `pdk
'ek liwy `pdk ax (' )ח' אoiyecwc w"tae
did ezy` liayac ipyd 'iza 'qez my 'ize
la` my migqta k"ke zepzna enk gwel
ax ixzc oey`xd 'izk eazk my oilega
zpdkl oad oeictac y"`xd gikede `pdk
`ax diazi` jixt my oilega 'nbc ,`l
'ta aizk oeictae 'ek oxd` ipyne 'ek `lerl
eipae oxd`l miectd sqk z` ozie xacna
y"`xd iccdl dndae mc` ixeka ywzi`e
okid i"` 'ek ywzi`e y"ne zexeka seq
`l` ywzi` `lc opixn` '` 'c my 'nbac
 היינו הרמ"א."d`nh dndae mc` ixeka
פסק כפי שיטת הרא"ש בבכורות שהובאה
לעיל אע"פ שהגר "א נשאר בשאלה היכן
.הוקש בכור בהמה טהורה לבכור אדם
וכן הלבוש בסי' שכא )ס"א( לגבי בכור
בהמה טמאה ציין במפורש אבל לא
. ובשו"ע לא כתב זאת.לכהנת
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d`xpe ,`icdl epic yxtzp `l dnecke oad
zpdk 'it`e odk xn`c `lerlc dfa `ilzc
oxd`c herin yi dgpnac `l` ,rnyna
inc dnecke oad oeict k"` ,iaizk eipae
xn`c i"a`xl la` zpdkl mipzepe zepznl
`wecc l"i k"` herin xg` herin iedc
k"`e ,`nlra `l la` `xw ilbc zepzna
`linn ,`lerk `zklde my opixn`c n"tl
zlef ,`ed ikd dpedk zepzn x`ya mb
,'inrhn `le `lerk dkldc wegcpc
axc `vexiz cga eazk oiyeciw zetqezae
xyt`e ,ezy` liaya oad oeict liwy `pdk
`pdk axc `idda oilega i"yx hwp h"dnc
zpdk elit` odkc ezy` liaya lik`c
`nlic df i"yxl `wiqt okidnc rnyn
herin xg` herin iedc i"a`xck 'inrh
oeictl `xceq lwyc oiyecwc `iddnc `l`
zepzn x`ya mbc l"q `pdk axc gken oad
i"ta izi`xe ,l"pke `lerk xaqc epiide ok
`wecc l"pd zetqez lr dnzc oiyeciw
,`nlra `l la` `xw ilbc zepzna
la` `ed ikd i"a`xlc idpc iz`ltpe
`l` zepzna cenil `kil `d `lerl
p"d k"` rnyn zpdk elit` odkc `xaqn
,`lerk l"q k"xc l"i k"` oad oeicta
seq y"`xdy izi`x aey .r"v `picle
eazk f"lzz i"qq `"ayxd 'zae zexeka
opixn`c enkc mixkfl `wec oad oeicta
oad oeicta p"d aizk eipae oxd`l dgpna
k"ke ,eipale oxd`l sqkd zzpe aizk
'za dlrd oke ( )פ"א מהל' בכורים ה"יm"anxd
 )הג "ה ועי' חי' בכורות.( )ח "ד סי' קצ "וf"acxd
."(מ"ז
 רעק "א מבאר שלפי עולא הלימוד,היינו
 וא"כ כך,הוא מגזה "כ כהן ואפילו כהנת
צ"ל הדין בכל מתנות כהונה אם אין לימוד

חבל נחלתו
ok eazk `l zenewn ix`ya mnvr 'qezde
."[w"ece
.(וחזר על עיקרי הדברים בסימן שה )ס"ג
ולא זכר שהרמב"ם כתב במפורש שראשית
.הגז תרומות וחלה ניתנים לכהנת
( בשו "ת חתם סופר )ח "ב יו "ד סי' שא.יב
מתאר כיצד יצא בשמו בטעות שניתן
:לפדות בכור אצל ישראל בעל כהנת
xn`p rax` ody mizy zereay enk il df"
ici lr oad zectl inyn dny exn`y il
izxn`e zpdk ezy` liaya gwely l`xyi
`vi `l ik dny aiydl dtn mdxa` x"xdl
ok lr hap xcd ik izrny dzre ipnn ok
miaxa my mqxtl z"krnl miizxeya iz`a
'ihnyle xn`w `nezy` inyn ok xne`d ik
.a"r c"t oileg `pir axck 'ipin dxen`l
reyia epiid oiaeqn ded ikd `caerc `tebe
odkn zeyx lehil gkye jxae '` shge oad
`la oeictl xyt` ji` xen`l eilr ewgye
lr 'qezd zhiyl xyt` xak izxn`e odk
ik izbltd mbe l`xyil d`eyp zpdk ici
'iigl rexf dpedk zepzn ozil iziid libx
ynn ikxc oke] zpdk lra l"f iqibl daiwe
dpnn yixtdle dnda hegyl h"i lka
`caer car oke fbd ziy`x oke zepzn
oeictn la` [e"wq `"q 'iq y"ri izlta
ik mbe y"`xde 'qez oia rixkdl il dlilg
`ly oeik mewn lkn dfa rixkn iziid
jxc lr ab`a izxn` wx dyrnl izl`yp
dyrn zeyrl xeq` ,mikgn minkg oeyl
`"k mbe a"r l"w a"a q"yak d`xed it lr
i`d ik lka 'yrnl dkld rixkdl l"p 'id
ieedzc `zln l"dc meyn zeyrl oi` ipeb
y"rie a"nx 'iq c"i r"ya x`eank iyp` 'ia
miaxa mqxtl devn n"n f"iwq j"ya
dyrn zeyrl mivexd miyp`a xerble

' בערוך השולחן )יו "ד סי' סא סעי.יא

:לב–לד( סיכם את דיני כהנת וז "ל
opzep el` zepznc [a `"lw] l"fg exn`"
aizkc `dc ezaeg ici `vie zpdkl elit`
`id elit`e rnyna zpdk elit` odkl ozpe
opi`c eda zil dyecwc oeikc l`xyi zy`
`le oda zxzen `id ixd mixfl mixeq`
mewnac [zpdkl d"c i"yx] dnexzl inc
zepa `le oxd` ipa opixn` oxd` ipa aizkc
elit` odk mzq aizkc o`ka la` ,oxd`
.rnyna zpdk
rexfc zepzna `l` epi` df oicc il d`xie"
dpedk zepzn ix`ya la` daiwe miigle
inxge oad oeicte zexyrne zenexzk diele
zepdkl epzpyk dpizp ici mi`vei oi` mipdk
minxge oad oeicte xyrny t"r` zeiele
mixen` el` zepzny iptn mixfl mixzen
iel ipal xyrna my aizke gxw zyxta
iel zepa ihernl i`ceeae [`k ,gi xacna]
my aizk dpedk zepzn lka oke ,iz`c `ed
izzp dpd ip`e oxd` l` 'd xacie [g ,gi]
`le mixkf `wec oxd` aizkc oeike 'ebe jl
mihteya `aizk el` zepzn la` zeawp
okle zpdk elit` opiyxce mipdk mzq aizke
aizkck dnexz k"b aizk ef dyxtac b"r`
odk `weec opira n"n 'ebe jpbc ziy`x
lka epivn `l okle gxw zyxta aizkck
zepzn ix`ya zpdkl dpizp lireiy q"yd
a h"v zenaiae] zexyrna diel oke dpedk
zepxbd ziaa dl oiwleg oi`y dy` aiygc
rnync dyexb meyn e` cegi meyn
odk zy`a edf dl oiwleg d"`lac
`ed oky rcz dlral oipzepe i"yxitck
`ed cardy myke my dpyp car mb ixdy
'qezd ixace dy` ok enk eax liaya
zexeka idly y"`xd y"nk r"v 'e oiyecwa
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ikid lk k"` ,zpdk `lc opitlic `ed eipae
l"ie ,rnyna zpdk elit` mzq odk aizkc
miyxetn eipae oxd` oi` oad oeictay
'ta ixdy .r"v df mbe .x"zk y"nk d`eva
hxte llka dpedk zepzn lk ellkp gxw
jipale oeyl oxd`l my aezke ,gln zixae
`"k zepdk zekfl epl oi`e ,minrt dnk
l"i my mbe ,yxetn zepa aizkc mewna
zevn zpekza mixacn oipwd lr `ly
d"cezd 'cke ,dlik` xzid lr `l` ,dpizp
oi`y ,wegcl yi ile` t"kre .oiibeqa iac
ly df ieeiva cegia eipae oxd` oeyld aezk
la` ,rnyna zpdk mby l"ie a"dt zpizp
zeaxl herin xg` herinnc mzd c"nl
yxetnd mewna `"k epl oi` ,zpdk opitli
daiwe miigl rexfa edfe ,herin xg` herin
."xg` mewna `le
ומציע הרב זצ"ל שאולי הציווי לאהרן
ובניו בפר' קורח לא נאמר על הנתינה
לאהרן ובניו ולכן לגבי פדיון הבן גם כהנת
 וזו שיטתם של.(במשמע )אליבא דעולא
.תוספות בקידושין
zrce" :ומוסיף הראי "ה קוק זצ "ל
oicd xwira ,dnezq zvw `id dfa m"anxd
h"t zlgzay ,k"b zpdkl dpedk zepzn ly
ozl dyr zevn ligzn '` dkld mixekac
miiglde rexfd odkl dxedh dnda gaef lk
wx ,zpdk llk xikfd `l dpizp iabe ,daiwde
zepznd zlke` zpdkd azk my 'k dklda
oda oi`y iptn ,l`xyil d`eyp `idy t"r`
zevn xeza mipzepy llk xikfd `le ,dyecw
`piclc ,m"anxd xaeq ile`e .zpdkl dpizp
iac `pzc meyn ,zpdk `le odk c"nk l"iiw
,a"lw oilegc `ibeqa ikd l"q l`rnyi iax
lkac ikd l"q ,iwpe aw ezpync ,i"a`x mbe
k"zna o`kc `l` ,zpdk `le odk mewn
221

―

סימן כו

."dnecne cne`ne drenyd
dpd dlr o`z`ce" :ומסיק החתם סופר
liwyc `pdk axc` 'k `"r 'g oiyeciw 'qez
liaya gwly e` 'iz 'a oad oeicta xceq
dfke ezy` liaya zepzn lk`y enk ezy`
ila oixaer el` t"q mzqa 'qez 'k 'izd
k"ke ded `pdk ax ixz 'iz cere wleg mey
my ryedi ipte `"r a"lw oilega mzq
ozil lekic l"qc i`nc 'k oiyeciw 'qna
`l dpedk zepzn enk zpdk lral oad oeict
`l wleg mb rnyn c"kr xag mdl `vn
oia wlgl z"dn xikfd `l mb mdilr `vn
epnn mlrp d"knae dpedk 'epznl oeict
i"xit` welgl 'ky zexeka seq y"`xd ixac
`wec gken a"r `"lw oilegac oiyeciwc
rnyna zpdk 'it` odk 'ixn` dpedk zepzn
`w eipae oxd` aizkc ikid ok oi`y dn
sqk izgpe aizk xacna 'tae zepa hrnn
c"kr zepa ehrn` eipae oxd`l miectd
`le odkn epctiy d"y 'iqx c"ihd k"ke
it lr s` mkgzd r"ya mpn` zpdkn
lekic `icdl 'k dpedk zepzna `"q 'iqay
xacd gipd `kd n"n zpdk lral mpzil
`le odkl `l` ozil `ly enzqe mezq
't jepigd 'qa d"`xd 'icdl d"ke zpdkl
'ky envra mrh eze`n a"vy 'iq gxw
`hiytc oeike 'izk eipae oxd`c l"f y"`xd
`l xeqi`l xehde y"`xde d"`xdl edl
ilra ly owitq iptn ipdc `zehiyt opiway
 לא פסק לעשות, וכאמור."l"f 'qezd
.מעשה בפדיון הבן ע"י כהנת
 בשו"ת דעת כהן )סי' קפז( דן ג "כ.יג
בדעות הראשונים לגבי נתינת מתנות
: וז "ל,לכהנת
eizedbda `"rxbd x`ia xacd xwirae"
oxd`nc c"nl `wecy ,`"q 'iq my c"eil

חבל נחלתו
eqpkiy iptl lk`i xf m` k"`y dn ,xeqi`
mlik`dl ezeyxn e`vie ,odk zeyxl
,lfb oicn ueg ,jka xeq` `edy ,mixg`l
ixtqa y"nke ,dpedk zevn lehia cvn
."dpedk zevn mda yiy enewna
 הרב זצ"ל מסיק בדעת הרמב"ם,היינו
שכל שמותר לכהנות הוא לאכול כמצוה
 ודבריו.אבל מצות נתינה לא מקיים בהן
צ "ע לענ "ד שהרי הרמב "ם )הל' ביכורים פ"א
הי"א( פסק במפורש שחמש מתנות ניתנות
,dlge ,xyrn znexze ,dnexz" :לכהנת
 והרמב"ם."fbd ziy`xe ,dnda zepzne
.הזכיר שם נתינה ולא הזכיר אכילה
:( הרמב"ם פסק )הל' ביכורים פ"א ה"ב.יד
jxan dyecw da yiy dpzn lke`d lke"
lek`l epeve oxd` ly ezyecwa epycw xy`
 ונראה מדבריו שאע"פ שקדושת."jke jk
בנות כהנים שנישאו לישראל נמשכת ולכן
,נוטלות לפחות מתנות כהונה וראשית הגז
בכ"ז באכילת מתנות כהונה אינן מברכות
.כיון שאין במתנות קדושה

מסקנות

 מחלוקת תנאים האם מתנות כהונה.א
 ועפ"י מקור השיטה,ניתנות אף לכהנות
 ואעפ"כ,ניתן להגדיר אלו מתנות נכללות
נראה שלהלכה איננו נוהגים כאף אחת
.מהשיטות
 לשיטת הרמב"ם כהנות הנשואות.ב
לישראל נוטלות מתנות בהמה )זרוע לחיים
 וצ"ע לגבי נטילת.וקיבה( וראשית הגז
תרומה ותרומ"ע וחלה כנטילה ממונית
.ולא לשם אכילתן
 לשיטת תוס' בקידושין ופסחים.ג
.כהנת אשת ישראל פודה פדיון הבן
, האחרונים ניסו להסביר שיטה זו.ד
.אבל לא נפסק כמותה

herin xg` herin meyn w"egl rexfc
sc dheqc 'nbc `nzqn mbe .zpdk opiaxn
wiqr `le ,zpdk `le odk mzq xn`wc ,b"k
o`ky mixend ,mixg` miweqt `iadl llk
,mixen` mixacd lilk zgpn oipra `wec
rnyn oke ,l"q y"ix iac `pzkc d`xp
e`iady enke ,my inlyexid zibeq zehiyt
oeike .odk d"c my 'qeza k"b mixacd
opiz` zeaxl herin xg` herin cvnc
zlke` zpdky zeaxl epl icy l"i ,dlr
m"anxd ixacn d`xpy ,odk zeyx `la
ueg ,dlik` xeqi` dfa yi odk zeyx `lay
azky epeyl wiiecn oke .`nlrc lfbn
e` zepznd xeknl odkd dvx m`y ,k"g`
mlik`dl e` ,k"erl elit` ,dpzna opzl
.llk dyecw mda oi`y ,mlik`n mialkl
ly gkn `ayk `wec `ed df xzid la`
oi` f`y ,dpzna ozep e` xken `edy ,odk
,l"i l"f ezrcle .dpedk zevnl lehia dfa
lehia cvn ,lek`l xeq` xenb xf `wecy
la` ,odk zeyxl dqipk `la dpedk zevn
zevn lehia o`k oi`c ,`xw iax zpdk
devnd miiwny `l la` ,zlke`yk dpedk
dpizp oipr llk xikfd `l k"r ,dl mpzepyk
`dac l"ie .zlke` `idy `l` zpdk iabl
mzd 'ixn`c b"r`c ,`lerk wiqt `l
`le ,dlik` iabl epiidc l"i ,`lerk `zkld
my l"f `"rxbd k"b wigccke ,dpizp iabl
`zkldc xnel ,ezriiqe y"`xd zrcl
`le odk l"iiwc meyn ,dinrhn `le `lerk
zpdk elit`e odk c"nl mbc l"i ile`e .zpdk
opitli ynn ilin lkl `lc ,m"anxdl l"q
xazqnc ,devnd meiw zxeza dkfzy
,mipdkl wx dxeqnd dcearl ikiiy zepznc
,odk zeyx `la zlke` `idy 'ixn`c `l`
o`k oi`e ,dpedk zevn f"ir zlhazn `le
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