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כז.
ותנא מאי טעמא לא קאמר מתנות כהונה?¿

!◊כז.
אמר לך: תרומה דקדושת הגוף היא, דכיון דלא מתחלא ־ לא אתי למיטעי בה, הני כיון דקדושת דמים 

נינהו, אתי למיטעי בהון סבר תיתחל קדושתייהו אארבעה זוזי, ואתא למינהג בהן מנהג דחולין.

תרומת חוצה לארץ אין בה משום כהן המסייע בבית הגרנותרבא:▀◊כז.

רב חמא יהיב ליה לשמעיה.[רב חמא]Оכז.

תרומת חוצה לארץ בטילה ברוב.שמואל:▀◊כז.

רבה מבטלה ברוב ואוכל לה בימי טומאתו.[רבה]Оכז.

Оכז.
[רב הונא בריה דרב 

יהושע]

רב הונא בריה דרב יהושע, כי מתרמי ליה חמרא דתרומה, הוה רמי תרי נטלי דחולין וחדא נטלא 

דתרומה, מיכן ואילך ־ רמי חדא ושקיל חדא.

תרומת חוצה לארץ ־ אוכל והולך ואח"כ מפריש.ואמר שמואל:▀◊כז.

ואמר שמואל:▀◊כז.
אין תרומת חוצה לארץ אסורה אלא במי שהטומאה יוצאה עליו מגופו, והני מילי ־ באכילה, אבל בנגיעה 

־ לית לן בה.

רבינא:▀כז.
הילכך, נדה קוצה לה חלה ואוכל לה כהן קטן, ואי ליכא כהן קטן ־ שקלה לה בריש מסא, ושדיא 

בתנורא, והדר מפרשא חלה אחריתי כי היכי דלא תשתכח תורת חלה ואוכל לה כהן גדול.

Оכז.
רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמא הוו קאזלי בארבא, סליק רב עמרם לאפנויי, אתאי ההיא איתתא עלת 

קמייהו

אמרה להו: טמא מת מהו שיטבול ואוכל תרומת חוצה לארץ?^О◊כז.

כז:
אמר ליה רב נחמן לרמי בר חמא: וכי הזאה יש לנו?[רב נחמן]!◊

אמר ליה רמי בר חמא: לא ליחוש ליה לסבא?Оכז:

אדהכי אתא רב עמרם, אמר להו, הכי אמר רב: וטמא מת טובל ואוכל בתרומת חוצה לארץ:[רב עמרם-רב]!◊כז:

ולית הלכתא כוותיה.▀◊כז:

▀◊כז:
מר זוטרא משמיה דרב 

ששת:
 ֹ טמא שרץ טובל ואוכל בתרומת חוצה לארץ

 ולית הלכתא כוותיה.▀◊כז:

הבכור נאכל שנה בשנה כו'.▀>כז:

מדקאמר נולד בו מום בתוך שנתו למימרא ־ דלשנה דידיה מנינן▀כז:

מנא הני מילי?^כז:

דאמר רב יהודה אמר רב:!◊כז:
דאמר קרא (דברים ט"ו) לפני ה' אלקיך תאכלנו שנה בשנה, איזוהי שנה שנכנסת בחברתה ־ הוי אומר 

שנה של בכור.

שנה בשנה ־ יום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו, לימד על הבכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד.דבי רבע תנא:▀◊כז:

דבי רבי מנא להו?¿כז:

ֹ [דבי רבי]!◊כז: ילפי מקדשים

וקדשים גופייהו מנלן?^כז:

אמר קרא (ויקרא י"ב) כבש בן שנתו ־ שנתו שלו, ולא שנה של מנין עולם.רב אחא בר יעקב:!◊כז:

ורב, נאכל לשני ימים ולילה אחד, מנא ליה?¿◊כז:

[רב]!◊כז:
נפקא ליה (במדבר י"ח) מובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין ־ הקישו הכתוב לחזה ושוק של 

שלמים, מה להלן ־ שני ימים ולילה אחד, אף כאן ־ שני ימים ולילה אחד

Talmud Navigator עמוד 1 בכורות כז


