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 ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

        תנופת בעלים וכהניםתנופת בעלים וכהניםתנופת בעלים וכהניםתנופת בעלים וכהנים

        אי עיקר תנופה בבעלים או לאו אי עיקר תנופה בבעלים או לאו אי עיקר תנופה בבעלים או לאו אי עיקר תנופה בבעלים או לאו . . . . אאאא

' ביכורים לר, דלוג שמן של מצורע ואשמו. איתא במשנה סא
כבשי , שתי הלחם, וחזה ושוק שלהן אימורי שלמי יחיד, אליעזר בן יעקב

וכן שלמי נזיר  .ות תנופהומנחת קנאות כולן טעונ, מנחת העומר, עצרת
דאף המורם מלחמי תודה . בפא' ומוכח מהגמ 1:).נזיר מה(טעונין תנופה 

דכהן מניח : סא' הביאה הגמ) לענין ביכורים(ובסדר תנופה  2.טעון תנופה
ויש לעמוד על היחס בין הכהן והבעלים  .ידו תחת ידי הבעלים ומניף

  3.במעשה התנופה

שאחד מניף לכל '  מבתנופה וכוחומר בסמיכה: איתא במשנה צג
ה "בד. צד(י "י כת"וכתב רש .החברים ואין אחד סומך לכל החברים

שבקרבן של שותפין רק ) ה כהן"ד: סא' הובא בתוס, נתמעטה בחבורין
אבל אין , כ יהיה חציצה בין יד השני לבין הקרבן"אחד יכול להניף שאל

דעיקר תנופה "ניף משום חציצה בזה שמניח הכהן ידו תחת יד הבעלים ומ

                                                           

 א בסוגיין דמשנתינו לא הזכירה שלמי נזיר כי נכללו באימורי שלמי"וכתב הקר 1
  .יחיד

  .צד' ש על מתני"רש' עי 2
, מליחות, פתיתות, בלילות, וביניהם יציקות, ו עבודות"הזכירה ט: בברייתא יח 3

שמנו , וזוהר הרקיע, היראים, ג"וביניהם הבה, ויש ממוני המצוות. והגשות, תנופות
ב בספר המצוות כתבו דלא מנו מהם "ן בשרש י"ם והרמב"והרמב. כל אלו בנפרד

קרבן חלבים ("מנה רק תנופה ) עשה קיג(ג "והרס. ל נכלל בעבודת המנחהדהכ, כלום
י "פ דאין תנופה ממלאכת הקרבן מכיון דלא נעשית ע"והסביר בזה הגריפ"). להניף

י "ומאידך גיסא אינה חלק מהבאת הבעלים כסמיכה מכיון דלא נעשית ע, הכהן לבד
  . הבעלים לבד
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ד קידושין "רי' ודברים דומים כתב תוס ".בבעלים כדכתיב על כפי הנזיר
   4).ה כיצד"ד: (לו

 .פירש הסוגיא לשיטתו דעיקר תנופה בבעלים. י סא"ונראה דרש
ם "ר יוסי מצינו שחלק הכתוב בין קרבן ישראל לקרבן עכו"שם א' דבגמ

מה לי חלק בסמיכה לא , וקרבן נשים בסמיכה יכול נחלוק בתנופה
ובפשוטו  .כ"ע', שהסמיכה בבעלים נחלוק בתנופה שהתנופה בכהנים וכו

פירוש הדחייה דתנופה בכהנים הוא דלא בעינן בעלים כלל ובכן יש תנופה 
או לפחות , ומשמע דעיקר תנופה בכהנים, ם וקרבן נשים"בקרבן עכו

ם "לים עכוויכו) "ה שהתנופה בכהנים"בד(י פירש "אך רש .דשניהם שוים
י הוצרך לפרש כך לשיטתו "ש דרש"והעיר הרש ".ונשים לעשות כהן שליח
דיש תנופה מצד הבעלים אף היכא דאין הבעלים , דעיקר תנופה בבעלים
  .יכולים להניף בפועל

' פי' ובכדי להוסיף נופח להשיטה דעיקר תנופה בבעלים עי
תם תורה הבא"שכתב בענין קרבן שלמים ) ל:ויקרא ז(ת "הספורנו עה

והכהנים משלחן גבוה , החלב והחזה, את הכל' שהבעלים נותנים לה
 והשוק 5י צירוף החזה"ואולי ע, הרי הבעלים על ידי תנופתם ".קזכו

 6.ויש בזה כעין הקטרה, מראים שהכהנים משלחן גבוה קזכו, להאימורים
: זבחים קיז' והא דתנופה מהוה כעין הקטרת החזה והשוק מצינו גם בתוס

 .שם דחזה ושוק אין נוהגין בבמה קטנה' דאיתא בגמ ).ה ואין נוהגין"ד(
ה "בד(' והקשו התוס .ולא בבמה" 'להניף תנופה לה"י דכתיב בהו "ופירש

דאיתא בבמה קטנה ואין ' יהודה דמתני' ק דר"הרי מנחה לת) "ואין נוהגין
 ותירצו ".כ הנך נמי ליהוי בבמה ולא ליבעי תנופה"תנופה והגשה בה וא

                                                           

מ יש משום "יח שעיקר תנופה בבעלים ומהנ) ה הא כיצד"ד: (א בסוכה מז"הריטב 4
תחת יד הבעלים לאו דוקא דהוי ' פי"דכתב . חציצה בין יד הכהן ליד הבעלים

ואפשר שכן כוונת ". אלא לומר שמסייע עמהם והבעלים עיקר והוא טפל, חציצה
חובת בעלים עם "שכתב דתנופה הויא ) ה בני אהרן"ד. קידושין לו(ש "הרא' תוס

   ".הכהנים
ן "הרמב' פי' ועי.  להעיר דהספורנו כתב דבריו רק לגבי החזה ולא לגבי השוקויש 5

  ).טו, ויקרא י, שם(ת "עה
ה ודילמא כתבו לענין הבאת חולין בעזרה דתנופה הויא כעין "ד: ב פא"ב' בתוס 6

  . הקרבה
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ל דהני חזה ושוק ותרומת לחמי תודה עיקר מצותן בתנופה הלכך "וי"
והעיר  ".בטלה תנופה בטלי אינהו אבל מנחה עיקר מצותה קמיצה והקטרה

דלדברי ' ו'  סיל"מרדכי יהודה לובארט זצר "מלחמת יהודה להר' בס
דתנופה נוהגת בכהנים לוים ) ד"י ה"פ(מובן חידוש התוספתא ' התוס

מה ) אות ל(דהוקשה לפירוש מצפה שמואל על התוספתא  .'וישראלים וכו
א דבקרבן כהנים "דהו, ולדברינו ניחא .חידשה התוספתא דנוהגת בכהנים

      7.כיון דאין החזה ושוק חלוק משאר הבשר אין דין תנופה

י ופירשו דתחת ידי "דחו פירוש רש) ה כהן"ד: סא(' אך התוס
 . מהוה חציצה בין יד הכהן והכליכ ידי הבעלים"דא, הבעלים זה לאו דוקא

מ יש משום " ומ9 או דשניהם שוים8ל דעיקר תנופה בכהנים"ואפשר או דס
דאין ' ה מכניס בתירוץ א"ד: בקידושין לו' ויש להעיר דדעת התוס .חציצה

משום חציצה כיון שיש גזירת הכתוב דבעינן תנופה גם בבעלים וגם 
ג חציצה לפי שאינה גזירת "השותפין חשיב כ' אבל התם גבי ב", בכהנים

: א במכות יח"ודברים דומים כתב הריטב ".הכתוב שיהיו שניהם מניפים
הרי לראשונים  ".'דאין יד הבעלים חציצה דרחמנא עבד יד שניהם כיד א"

כ דכך הוא סדר "מ אין משום חציצה מכח גזיה"ומ, אלו שניהם שוים
  10.תנופה

                                                           

דאיתא התם וירם הטבח את השוק . ז כה"ע' ועוד העיר בספר מלחמת יהודה מגמ 7
דשוק ' אלעזר אומר שוק וחזה דמחית לה לחזה עילוי' ר... לפני שאול והעליה וישם 

ודלא כזבחים , ונראה מזה דתנופה נהגה בבמה קטנה. כ"ע, כי בעי אנופי ומנפי ליה
י שם דהא דאין חזה ושוק בבמה קטנה אין פירושו שלא היה תנופת "וכתב רש. קיז

י בזבחים "סביר דכוונת רשולאור זה ה. אלא דלא היה נתינה לכהן, חזה ושוק כלל
  . אינה משמשת כנתינה לכהן', כיון דלא הויא לפני ה, היא דתנופה בבמה

  .כתב דעיקר תנופה בכהנים מהא דיד הכהן למטה) ל,צו ז' פ(ל בגור אריה "המהר 8
) יא, בהעלתך ח' פ(סמוכים להא דשניהם שוים מצינו בפירוש בכור שור על התורה  9

כי כל תנופות על ענין דורון הוא כאדם שלוקח "רי הוא כתב ה. בענין תנופת הלוים
ועל דרך זה הסביר דבתנופת הלוים אהרן הניפם ". על כפיו ואומר הנה זה למלך

ומשה הניפם בתורת שליח , ה המציג את הלוים לפני בני ישראל"בתורת שליח הקב
דהבעלים , ה בתנופת קדשים"ואפשר דה. ה"בני ישראל המציג את הלוים לפני הקב

והכהן מניף כדי להראות , מניפים כדי להראות שנותנים את החזה ושוק לכהנים
  . ה"שנותנם את האימורים להקב

או ' בקידושין דהיכא דיש סיבה א' כט הסביר בדעת התוס' י קידושין סי"בקה 10
דשניהם ' ראשים כא' ג בבכורות ט ביצא ב"ולכן לריה, אין משום חציצה' מצוה א
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        ברכהברכהברכהברכה. . . . בבבב

דבמקום ספק אין )  מעשר בהמהה והרי"ד. עירובין נ(י "כתב רש
ומבורר מתוך דבריו דבדרך  .לברך על תנופה משום חשש ברכה לבטלה

י דעיקר "ולכאורה לדעת רש .אך לא כתב מי מברך, כלל מברכין על תנופה
והביא  ).ח, קמא(ח "וכן כתב המנ, יש לבעלים לברך, תנופה בבעלים

ספר המצוות השגות ל(ן "מעשה הקרבנות בשם הרמב' מ ריש הל"המל
דמברכין על תנופה ויש , ם"והוסיף דאפשר שכן דעת הרמב, )שרש יב

וזה ניחא  .'לכהן לברך בנוסח אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו וכו
גם הבעלים ' ח הציע דאפשר דלדעת התוס"ובמנ .אי עיקר תנופה בכהנים

   .דשניהם שוים, וגם הכהן מברכים

        מקום שאין בעליםמקום שאין בעליםמקום שאין בעליםמקום שאין בעלים. . . . גגגג

נוהגת ) תנופה(אין , :)סב' הובאה בגמ, ד"י ה"פ(תא איתא בתוספ
המשלח זבחו ביד אחר  .ם ולא בנשים ולא בעבדים ולא בקטנים"לא בעכו

 11ומשמע דבקרבן נשים .כ"ע, והאשה כהן מניף על ידה .כהן מניף על ידו
לא , היכא דאין הבעלים יכולים להניף, ובשולח קרבנותיו ממדינת הים

כלומר לא בעינן כהן העומד במקום הבעלים (ם כהנים מניפי' בעינן ב
ומסתבר דאף אם עיקר תנופה בבעלים  .'וסגי בכהן א) בנוסף לכהן המניף

א לבעלים להניף בפועל "אבל היכא דא, זהו רק אם הבעלים יכולים להניף
) ה קרבנן טעון תנופה"ד. סא(י "וכן משמע ברש .לא בעינן עומד במקומו
' וכן כתב תוס ".ל נשים מניף להו כהן לחודיהוש"דסגי בכהן אחד מדכתב 

וכן  12.דבקרבן נשים הכהן לחוד מניף) ה הסמיכות"ד. קידושין לו(ד "הרי

                                                                                                                    

וכן בשלמים הבעלים והכהן שניהם , ושת בכור אין משום חציצהקדושים בקד
כ בקרבן של שותפין היכא דלכל שותף יש מחייב "משא. מניפים מאותה הסיבה

  .נפרד
ק שם "כ בשטמ"ם וכ"ה קרבנן דאין תנופה כלל בקדשי עכו"ד: י סא"משמע מרש 11

ם כי " עכוה בישראל בתחילת דבריהם כתבו דאין תנופה בקדשי"ד' בתוס. 'אות ב
ובסוף דבריהם כתבו דבין כה , שהכל לכהנים, אין חזה ושוק חלוק משאר הבשר

  .ם עולות אין מקום לתנופה"ד קדשי עכו"למ
היתה אשה ", ז שכתב"ט מעשה הקרבנות הט"ם פ"וכן נראה במשמעות הרמב 12

בעלת הקרבן אינה מניפה אבל הכהן מניף שקרבנה טעון תנופה והיא פסולה לתנופה 
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בפשיטות לענין כהן המקריב שלמים דידיה דמניף ) ו, קמא(ח "נקט המנ
  13.הכל בעצמו

חזה ושוק וזרוע ותרומת ) ט"ז ה"פ(אך איתא בתוספתא אחרת 
 הכבד ואליה וחזה ושוק נותנה לכהן אחר ומניח לחם נאכל לכהנים ויותרת

' ומשמע דבנזיר כהן בעינן ב .'ידו תחת ידו של כהן ומוליך ומביא וכו
העיר דבין ) ט"ט מעשה הקרבנות הי"פ(אך בהר המוריה  .כהנים לתנופה

וכתב  .דאין יותרת הכבד לכהן אלא לגבוה, כה התוספתא מגומגמת
' היא דדוקא בשלמי נזיר כהן בעינן בדאפשר דכוונת התוספתא בענינינו 

, ז(וכן מצינו בתוספתא  14.ה לכל שלמי כהן"כהנים לתנופה או דאפשר דה
כהן מניח ... כיצד מניף שתי הלחם נותן חלה אחת ", לענין שתי הלחם) י

וכן  15".'ידו תחת ידו של כבש וכהן אחר מניח ידו תחת ידו של כהן וכו
כהנים לתנופה במקום שאין ' ינן בדבע) א, ג(נראה מירושלמי סוטה 

  16.כהנים מניפין על ידה' דאיתא התם דבסוטה גידמת ב, בעלים

                                                                                                                    

ומשמע דבקרבן נשים רק ". ולם אין אשה מניפה אלא אלא הסוטה והנזירה בלבדולע
אבל , ז כתב שאם יש לה בעל הבעל מניף כי בעל כאשתו"אך הרדב. 'בעינן מניף א

  . 'אינה יכולה לעשות שליח כי מילתא דאיהי לא מציא עבדא וכו
תיו ממדינת הים ולדברינו לעיל אולי היה מקום לחלק בין קרבן נשים ושולח קרבנו 13

דבקרבן נשים ושולח קרבנותיו ממדינת הים היכא דיש חזה ושוק , לבין שלמי כהן
שהוא חלק הכהנים בעינן אחד העומד במקום הבעלים להניף כדי לחלק בין חלק 

, ואילו בשלמי כהן דאין חילוק בין החזה ושוק וחלק הבעלים, הכהנים וחלק הבעלים
  . לא בעינן כהן שני לתנופה

דיש לכהן ' כהנים אלא לדין הגמ' י ב"בחזון יחזקאל כתב דאין הכוונה לתנופה ע 14
  .). סב( אחר להקטיר משום ברוב עם הדרת מלך

דבקרבן צבור כל ישראל הם , אך אפשר לחלק בין שלמי כהן לבין שלמי צבור 15
הבעלים על הקרבן ואפשר דהכהן השני פועל בתורת בעלים דומיא דקרבן של 

  .ד מניף ברשות כולםשותפין דאח
דדוקא סוטה צריכה עומדת , ואולי אפשר לחלק בין קרבן לסוטה לשאר קרבנות 16

ואולי אפשר להציע על דרך . במקומה לתנופה דזוהי חלק מסדר השקאת הסוטה
כתיב ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאות וכי , החידוד דלשון הירושלמי הוא

מניף אלא מיכן שהוא נוטלה מתוך כלי חול על ידו הוא מניף והלא על ידה הוא 
חייא סוטה גידמת שני ' תני ר' ונותנה בכלי שרת וכהן מניח ידו תחתיה ומניפה וכו

. שונה ברישא מבסיפא" על ידה"ובפשוטו פירוש . כ"ע, כהנים מניפין על ידה
שני "ואילו . פירושו שהכהן מניח ידו תחת יד הסוטה" והלא על ידה הוא מניף"ד

אך אולי אפשר להסביר את . פירש הפני משה בשבילה" ם מניפין על ידהכהני
ה "ד: חולין קו' דבתוס. שוה ברישא ובסיפא" על ידה"א כך שפירוש "הירושלמי בע
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כהנים ' דבעינן ב) ה והנה"ב ד, יח(ומזה הוכיח המקדש דוד 
וכתב לחדש דהכהן השני עומד  .לתנופה בשולח קרבנותיו ממדינת הים

ה היא אלא דתנופ, ובעצם היה יכול למנות אף זר כשלוחו, כשליח הבעל
אבל שליח , ובעלים יכולים להניף רק כי לא חשיבי זר לענין זה, עבודה

ד מנחות הניח דבעינן עומד במקום "ובפסקי רי .הבעל בודאי יחשב כזר
קרבן נשים טעון תנופה "דכתב הוא  .ואף זר יכול להניף, הבעלים לתנופה

אבל מיהו לא שתבא היא בעזרה להניף אלא בעלה היה בא במקומה או 
   17".קרובה אם לא היה לה בעל והיה מניף בעבורה

        םםםם""""דעת הרמבדעת הרמבדעת הרמבדעת הרמב. . . . דדדד

ם דיני תנופה משמע שעיקר "ברוב המקומות שהזכיר הרמב
וכהן מניח ידו תחת ידי "ז כתב " ה–ו "ק ה"ט מעש"בפ .המניף הוא הכהן

ב מחוסרי כפרה "וכן בפ ".י הבעלים"ומניף הכל ע' הבעלים ומניף הכל וכו
ח האשם של מצורע כשהוא חי ומניף אותו עם לוג והכהן לוק", ב כתב"ה

ח נזירות " ובפ18.ולא הזכיר בעלים כלל, "השמן במזרח כדרך כל התנופות
ונותנן על כפי הנזיר או ' כ נוטל הכהן את הזרוע בשלה וכו"ואח"ד כתב "ה

וכהן מניח ידו תחתיה ", ו כתב"ג סוטה הט"ובפ ".'הנזירה ומניפן וכו

                                                                                                                    

ר אברהם דלענין נטילת ידים לתרומה פירוש עד הפרק הוא "אמר רב הביאו דעת הר
 דפירוש יד היינו עד הרי אפשר. כל פיסת יד עד הקנה ולקדשים בעינן עד עצילה

ובכן אפשר דהגידמת בירושלמי רק חסירה עד הקנה ולא עד העציל ואפשר . עצילה
   .ורק בעינן כהן שני לאחוז את המנחה על ידה, להניף מנחתה על ידה

דבשלמא אפשר שהבעל חשיב כבעל הקרבן במקצת בקרבן , ודבריו טעונים הסבר 17
ט מעשה "פ(ז "למה שכתב הרדבבדומה , אשתו ובכן עומד במקומה לתנופה

אי לאו דקרובה לאו דוקא . אך מה אולמיה דקרובה משאר בני אדם, )ז"הקרבנות הט
  .ומילתא דשכיח נקט

ד "ש נגעים פ"ר' ט ועי"ח ה"נגעים פ(ם מתוספתא מפורשת "וקשה על הרמב 18
נדחק לפרש בדברי ) י,נגעים יב(א "והחזו. דהבעלים מניפים אשם מצורע) ח"מ

וזה קשה לפרש בלשון . קאי על תנופת בעלים" כדרך כל התנופות" דם"הרמב
ומשמע דעד אז , "כ מביא את האשם למצורע"ואח"ם "דשוב כתב הרמב, ם"הרמב

  . אין למצורע עסק עם הקרבן
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אם הניפן ", ז"א פסולי המוקדשין ה"ובפי ".יף מגישואחר שמנ... ומניפה 
  19".בעל חוזר הכהן ומניף

י "ל כרש"ם תנופת הכהנים נראה דלא ס"הרי מדהדגיש הרמב
מנחות דיש משום ' ל כדעת תוס"וגם לא נראה דס .דעיקר תנופה בבעלים

והא דכהן מניח ידו תחת יד הבעלים זה לאו , חציצה בין יד הכהן להכלי
י הכהן "ם דתנופת ידי הבעלים ע"יפך יש משמעות בדברי הרמבולה .דוקא

ועל דרך זה במקום  .עם חלק המונף זה חלק ממעשה התנופה של הכהן
  . ם דידי הבעלים הם ככלי ביד הכהן"ז בדעת הרמב"אחד כתב הגרי

' ולדברינו ניחא דבמקום שאין בעלים המניפים לא בעינן ב
אלא דבעינן תנופת ידי , בתנופהדאין דין דבעינן שנים דוקא , כהנים

וכן ניחא הא  .ואם אין בעלים אין קיום לדין זה, הבעלים על ידי הכהן
דאין לבעלים , דבמקום שותפין אין כל השותפין מניפים אלא אחד מניף

 .אלא בעינן תנופת ידי הבעלים ולזה סגי באחד מן הבעלים, חובת תנופה
, כהנים בתנופת קרבנות צבור' ם דבעינן ב"וכן ניחא מה שלא הזכיר הרמב

ם "וכן ניחא לשון הרמב .דבמקום שאין בעלים אין צורך לשנים בתנופה
ואחר שתשקה לוקח כלי השרת שבו המנחה ונותנו על "סוטה שכתב ' בהל

" ומניפו"ולא " ומניפה"דמדכתב , "ידיה וכהן מניח ידו תחתיה ומניפה
    .נראה דהתנופה קאי על האשה ולא על הכלי

)  במהדורא החדשהרכה' ועמ, ה כהן"רג על תד' עמ(ז "הגרי
דיש משום חציצה בין ידי הבעלים  .ם בדרך קצת אחרת"הסביר את הרמב

אבל אין משום חציצה , )על פיסת ידו(והחלק המונף כי בעינן מונח בידו 

                                                           

ג "בפ. ם עסק הבעלים בתנופה"אך מאידך גיסא יש מקומות שהדגיש הרמב 19
וריד הסל מעל כתיפו ואוחז בשפתיו ומ... המביא את הבכורים ", ב כתב"בכורים הי

שנים ", ו"ט מעשה הקרבנות הט"ובפ". 'והכהן מניח את ידו תחתיו ומניף וקורא וכו
היתה אשה ", ז שם"ובהט". שהביאו שלמים בשותפות האחד מניף ברשות חבירו

ואפשר לחלק דתנופת בכורים חלוקה ". 'בעלת הקרבן אינה מניפה אבל כהן מניף וכו
ק אפשר "ט מעש"ובפ. כ כבשאר קרבנות"דאינה עבודה כ, קרבנותמתנופת שאר 

אבל , ומה שהדגיש הבעלים זה רק לענין מי משמש כבעלים, דעיקר תנופה בכהנים
  .אין כוונתו דעיקר תנופה בבעלים
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ח רק בעינן עצמו של כהן היכא "בין יד הכהן והחלק המונף כי לדברי הגר
  20.ו משום דתנופה לא הויא עבודהדבעינן ימין א

ט מעשה הקרבנות "ם פ"ז דלדבריו מובן לשון הרמב"וכתב הגרי
דבזה חזר והדגיש ידי הבעלים כי , "י הבעלים"וכיצד מניחן ע", ח"ה

ועוד כתב דמובן החילוק  .ההנחה בידי הבעלים זה חלק מתנופת הכהן
ג ביכורים "דבפ .ם בין תנופת ביכורים לבין תנופת אימורין"בדברי הרמב

ונראה  ".ואוחז בשפתיו והכהן מניח את ידו תחתיו ומניף", ב כתב"הי
דמדשינה צורת התנופה בביכורים ממה שכתב במעשה הקרבנות 

ם "ובפשוטו נראה לומר דהרמב .ם חשש לחציצה דוקא בביכורים"דהרמב
ז הסביר לפי דבריו "אך הגרי .רק הביא המשנה בביכורים כצורתה

אך גם פשוט לו דאין משום , ין דין מונחין ביש הבעליםדבביכורים א
ם דידו בשפת הכלי אין הפשט "והא דכתב הרמב, חציצה דלאו עבודה היא

אלא דרשאי לעשות כן הואיל ואין דין מונחים ביד , דמחוייב לעשות כן
  21.הבעלים

 

                                                           

  .י על דרך זה"ב מה שהסביר דברי רש"וצ 20
 יד בעלים ם דבקרבן בעינן"כתב בדעת הרמב) ו"ג מ"בכורים פ(תורת זרעים ' בס 21

ואילו בביכורים בעינן יד , דהיינו דרך הבאה על הידים, מלמטה מקרא דידיו תביאנה
  . מדכתיב ולקח הכהן הטנא מידך, בעלים אוחזין מלמעלה כדרך מסירה לאחר


