בס"ד
שמות פרק יג
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
וּב ְבּ ֵה ָמה ִלי הוּא:
אָדם ַ
)ב( ַק ֶדּשׁ ִלי ָכל ְבּכוֹר ֶפּ ֶטר ָכּל ֶר ֶחם ִבּ ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָ

מסכת בכורות

יך וּנְ ָתנָהּ ָל ְך:
)יא( וְ ָהיָה ִכּי יְ ִב ֲא ָך יְ קֹוָק ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְל ָך וְ ַל ֲאב ֶֹת ָ
וְכל ֶפּ ֶטר ֶשׁגֶר ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִי ְהיֶה ְל ָך ַה ְזּ ָכ ִרים ַליקֹוָק:
ֲב ְר ָתּ ָכל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ַליקֹוָק ָ
וְהע ַ
)יב( ַ
ֶיך ִתּ ְפ ֶדּה:
אָדם ְבּ ָבנ ָ
ֲר ְפתּוֹ ְוכֹל ְבּכוֹר ָ
וְכל ֶפּ ֶטר ֲחמֹר ִתּ ְפ ֶדּה ְב ֶשׂה וְ ִאם לֹא ִת ְפ ֶדּה ַוע ַ
)יג( ָ
ֲב ִדים:
הוֹציאָנוּ יְ קֹוָק ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו ְבּחֹזֶק יָד ִ
אָל ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר ֵלאמֹר ַמה זֹּאת וְ ַ
)יד( וְ ָהיָה ִכּי יִ ְשׁ ְ
אָדם וְ ַעד ְבּכוֹר ְבּ ֵה ָמה ַעל ֵכּן ֲא ִני ז ֵֹב ַח ַליקֹ ָוק ָכּל ֶפּ ֶטר
ַהרֹג ְיקֹוָק ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ִמ ְבּכֹר ָ
)טו( ו ְַי ִהי ִכּי ִה ְק ָשׁה ַפ ְרעֹה ְל ַשׁ ְלּ ֵחנוּ ַויּ ֲ
הוֹציאָנוּ יְ קֹוָק ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם :ס
ֶיך ִכּי ְבּחֹזֶק יָד ִ
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ָ
וּל ָ
ָד ָכה ְ
וְכל ְבּכוֹר ָבּנַי ֶא ְפ ֶדּה) :טז( וְ ָהיָה ְלאוֹת ַעל י ְ
ֶר ֶחם ַה ְזּ ָכ ִרים ָ
שמות פרק לד
את ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
ָצ ָ
אָביב י ָ
אָביב ִכּי ְבּח ֶֹדשׁ ָה ִ
מוֹעד ח ֶֹדשׁ ָה ִ
ית ָך ְל ֵ
ֹאכל ַמצּוֹת ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ָמים תּ ַ
)יח( ֶאת ַחג ַה ַמּצּוֹת ִתּ ְשׁמֹר ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָשׂה:
ָכר ֶפּ ֶטר שׁוֹר ו ֶ
וְכל ִמ ְק ְנ ָך ִתּזּ ָ
)יט( ָכּל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ִלי ָ
יקם:
ֵראוּ ָפנַי ֵר ָ
ֶיך ִתּ ְפ ֶדּה וְ לֹא י ָ
ֲר ְפתּוֹ כֹּל ְבּכוֹר ָבּנ ָ
וּפ ֶטר ֲחמוֹר ִתּ ְפ ֶדּה ְב ֶשׂה וְ ִאם לֹא ִת ְפ ֶדּה ַוע ַ
)כ( ֶ
וּב ָקּ ִציר ִתּ ְשׁבֹּת:
יעי ִתּ ְשׁבֹּת ֶבּ ָח ִרישׁ ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָמים ַתּ ֲעבֹד ַ
)כא( ֵשׁ ֶשׁת י ִ
שמות פרק כב
ָמים יִ ְהיֶה ִעם ִאמּוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִתּ ְתּנוֹ ִלי:
ֶך ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֲשׂה ְלשׁ ְֹר ָך ְלצֹאנ ָ
ֶיך ִתּ ֶתּן ִלּי) :כט( ֵכּן ַתּע ֶ
אַחר ְבּכוֹר ָבּנ ָ
ֲך לֹא ְת ֵ
אָת ָך וְ ִד ְמע ָ
)כח( ְמ ֵל ְ
ויקרא פרק כז
ַק ִדּישׁ ִאישׁ אֹתוֹ ִאם שׁוֹר ִאם ֶשׂה ַליקֹוָק הוּא:
ֻכּר ַליקֹוָק ִבּ ְב ֵה ָמה לֹא י ְ
אַך ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר ְיב ַ
)כו( ְ
ָאל ִוְנ ְמ ַכּר ְבּ ֶע ְר ֶכּ ָך:
ָסף ֲח ִמ ִשׁתוֹ ָע ָליו וְ ִאם לֹא ִיגּ ֵ
וּפ ָדה ְב ֶע ְר ֶכּ ָך וְ י ַ
)כז( וְ ִאם ַבּ ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ֵמאָה ָ
ָאל ָכּל ֵח ֶרם ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא
וּמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ לֹא יִ ָמּ ֵכר וְ לֹא יִ גּ ֵ
וּב ֵה ָמה ִ
אָדם ְ
ַח ִרם ִאישׁ ַליקֹוָק ִמ ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ ֵמ ָ
אַך ָכּל ֵח ֶרם ֲא ֶשׁר י ֲ
)כח( ְ
יוּמת:
אָדם לֹא יִ ָפּ ֶדה מוֹת ָ
ָח ַרם ִמן ָה ָ
ַליקֹוָק) :כט( ָכּל ֵח ֶרם ֲא ֶשׁר י ֳ
אָרץ ִמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ ַליקֹוָק הוּא ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
ֶרע ָה ֶ
אָרץ ִמזּ ַ
)ל( וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר ָה ֶ
)לא( וְ ִאם ָגּאֹל יִ ְגאַל ִאישׁ ִמ ַמּ ַע ְשׂרוֹ ֲח ִמ ִשׁיתוֹ י ֵֹסף ָע ָליו:
ירי יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
ֲשׂ ִ
)לב( וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר ָבּ ָקר ָוצֹאן כֹּל ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶבט ָהע ִ
ָאל:
מוּרתוֹ יִ ְהיֶה ק ֶֹדשׁ לֹא יִ גּ ֵ
וּת ָ
ירנּוּ וְ ָהיָה הוּא ְ
ירנּוּ וְ ִאם ָה ֵמר יְ ִמ ֶ
)לג( לֹא יְ ַב ֵקּר ֵבּין טוֹב ָל ַרע וְ לֹא יְ ִמ ֶ
)לד( ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְצוֹת ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַהר ִסינָי:
במדבר פרק ג
)יא( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
וְהיוּ ִלי ַה ְל ִוִיּם:
תּוֹך ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַתּ ַחת ָכּל ְבּכוֹר ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
ַא ִני ִהנֵּה ָל ַק ְח ִתּי ֶאת ַה ְל ִוִיּם ִמ ְ
)יב( ו ֲ
אָדם ַעד ְבּ ֵה ָמה ִלי ִי ְהיוּ ֲאנִ י ְיקֹוָק :ס
)יג( ִכּי ִלי ָכּל ְבּכוֹר ְבּיוֹם ַהכּ ִֹתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ִלי ָכל ְבּכוֹר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָ
ָמ ְע ָלה ִתּ ְפ ְק ֵדם:
ָכר ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ַ
)יד( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ֵלאמֹר) :טו( ְפּקֹד ֶאת ְבּנֵי ֵלוִ י ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ָכּל ז ָ
אָלף :ס
ָמ ְע ָלה ְשׁנַיִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ָכר ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ַ
אַהרֹן ַעל ִפּי יְ קֹוָק ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ָכּל ז ָ
קוּדי ַה ְלוִ יִּ ם ֲא ֶשׁר ָפּ ַקד מ ֶֹשׁה וְ ֲ
)לט( ָכּל ְפּ ֵ
ָמ ְע ָלה וְ ָשׂא ֵאת ִמ ְס ַפּר ְשׁמ ָֹתם:
ָכר ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ְפּקֹד ָכּל ְבּכֹר ז ָ
)מ( ַויּ ֶ
)מא( וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ַה ְל ִוִיּם ִלי ֲא ִני ְיקֹוָק ַתּ ַחת ָכּל ְבּכֹר ִבּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵאת ֶבּ ֱה ַמת ַה ְל ִוִיּם ַתּ ַחת ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶב ֱה ַמת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)מב( וַיִּ ְפקֹד מ ֶֹשׁה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק אֹתוֹ ֶאת ָכּל ְבּכֹר ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אתיִ ם :פ
וּמ ָ
יהם ְשׁנַיִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ְשׁלֹ ָשׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָ
ָמ ְע ָלה ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ָכר ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ו ַ
)מג( וַיְ ִהי ָכל ְבּכוֹר ז ָ
)מד( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ְהיוּ ִלי ַה ְל ִוִיּם ֲאנִ י ְיקֹוָק:
)מה( ַקח ֶאת ַה ְל ִוִיּם ַתּ ַחת ָכּל ְבּכוֹר ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ֶבּ ֱה ַמת ַה ְל ִוִיּם ַתּ ַחת ְבּ ֶה ְמ ָתּם ו ָ
אתיִ ם ָהע ְֹד ִפים ַעל ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ְבּכוֹר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)מו( וְ ֵאת ְפּדוּיֵי ַה ְשּׁל ָֹשׁה וְ ַה ִשּׁ ְב ִעים וְ ַה ָמּ ָ
ֵרה ַה ָשּׁ ֶקל:
ֻלגּ ֶֹלת ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ִתּ ָקּח ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
)מז( וְ ָל ַק ְח ָתּ ֲח ֵמ ֶשׁת ֲח ֵמ ֶשׁת ְשׁ ָק ִלים ַלגּ ְ
וּל ָבנָיו ְפּדוּיֵי ָהע ְֹד ִפים ָבּ ֶהם) :מט( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֵאת ֶכּ ֶסף ַה ִפּ ְדיוֹם ֵמ ֵאת ָהע ְֹד ִפים ַעל ְפּדוּיֵי ַה ְלוִ יִּ ם:
אַהרֹן ְ
ָת ָתּה ַה ֶכּ ֶסף ְל ֲ
)מח( וְ נ ַ
ָא ֶלף ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ:
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ו ֶ
)נ( ֵמ ֵאת ְבּכוֹר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַקח ֶאת ַה ָכּ ֶסף ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ִשּׁים ְ
וּל ָבנָיו ַעל ִפּי יְ קֹוָק ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה :פ
אַהרֹן ְ
)נא( וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ֶאת ֶכּ ֶסף ַה ְפּדֻיִ ם ְל ֲ
במדבר פרק ח
תּוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָהיוּ ִלי ַה ְלוִ יִּ ם:
)יד( וְ ִה ְב ַדּ ְל ָתּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִמ ְ
נוּפה:
ַפ ָתּ א ָֹתם ְתּ ָ
מוֹעד וְ ִט ַה ְר ָתּ א ָֹתם וְ ֵהנ ְ
אַח ֵרי ֵכן ָיבֹאוּ ַה ְלוִ יִּ ם ַל ֲעבֹד ֶאת א ֶֹהל ֵ
)טו( וְ ֲ
תּוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַתּ ַחת ִפּ ְט ַרת ָכּל ֶר ֶחם ְבּכוֹר כֹּל ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַק ְח ִתּי א ָֹתם ִלי:
)טז( ִכּי ְנ ֻת ִנים ְנ ֻתנִ ים ֵה ָמּה ִלי ִמ ְ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְבּיוֹם ַהכּ ִֹתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי א ָֹתם ִלי:
אָדם ַ
)יז( ִכּי ִלי ָכל ְבּכוֹר ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָ
ָא ַקּח ֶאת ַה ְל ִוִיּם ַתּ ַחת ָכּל ְבּכוֹר ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)יח( ו ֶ
וּל ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא יִ ְהיֶה
מוֹעד ְ
תּוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּא ֶֹהל ֵ
וּל ָבנָיו ִמ ְ
אַהרֹן ְ
ָא ְתּנָה ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם נְ ֻתנִ ים ְל ֲ
)יט( ו ֶ
ֶשׁת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ:
ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶנגֶף ְבּג ֶ
www.swdaf.com
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בס"ד
במדבר פרק יח
אָדם וְ ֵאת ְבּכוֹר ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ֵמאָה
אַך ָפּדֹה ִת ְפ ֶדּה ֵאת ְבּכוֹר ָה ָ
וּב ְבּ ֵה ָמה יִ ְהיֶה ָלּ ְך ְ
אָדם ַ
ַק ִריבוּ ַליקֹוָק ָבּ ָ
)טו( ָכּל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר י ְ
ֵרה הוּא:
וּפדוּיָו ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ִתּ ְפ ֶדּה ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ֶכּ ֶסף ֲח ֵמ ֶשׁת ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
ִתּ ְפ ֶדּה) :טז( ְ
יח נִ יח ַֹח
אַך ְבּכוֹר שׁוֹר אוֹ ְבכוֹר ֶכּ ֶשׂב אוֹ ְבכוֹר ֵעז לֹא ִת ְפ ֶדּה ק ֶֹדשׁ ֵהם ֶאת ָדּ ָמם ִתּ ְזרֹק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ֶאת ֶח ְל ָבּם ַתּ ְק ִטיר ִא ֶשּׁה ְל ֵר ַ
)יז( ְ
ָמין ְל ָך יִ ְהיֶה:
וּכשׁוֹק ַהיּ ִ
נוּפה ְ
וּב ָשׂ ָרם ִי ְהיֶה ָלּ ְך ַכּ ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
ַליקֹוָק) :יח( ְ
דברים פרק יב
את ָשׁ ָמּה:
וּב ָ
יכם ָלשׂוּם ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
)ה( ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאנ ֶכם:
וּבכֹרֹת ְבּ ַק ְר ֶכם וְ צ ְ
יכם ְ
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֶ
ֶד ֶכם וְ נִ ְד ֵר ֶ
רוּמת י ְ
יכם וְ ֵאת ְתּ ַ
יכם וְ ֵאת ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
יכם וְ ִז ְב ֵח ֶ
אתם ָשׁ ָמּה עֹל ֵֹת ֶ
ַה ֵב ֶ
)ו( ו ֲ
יך:
יכם ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְכ ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּב ֵתּ ֶ
אַתּם ָ
ֶד ֶכם ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ְ
יכם ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם ָשׁם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)ז( ו ֲ

ָד ָך:
רוּמת י ֶ
וּת ַ
יך ְ
יך ֲא ֶשׁר ִתּדֹּר וְ נִ ְדב ֶֹת ָ
ֶך וְ ָכל נְ ָד ֶר ָ
וּבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
יך ַמ ְע ַשׂר ְדּגָנְ ָך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְ
תוּכל ֶל ֱאכֹל ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
)יז( לֹא ַ
יך וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ
ַא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
וּב ֶתּ ָך וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
יך בּוֹ ָ
ֹאכ ֶלנּוּ ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך תּ ְ
)יח( ִכּי ִאם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאלֹ ֶה ָ
ָד ָך:
יך ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
דברים פרק יד
ַר ֶע ָך ַהיּ ֵֹצא ַה ָשּׂ ֶדה ָשׁנָה ָשׁנָה:
)כב( ַע ֵשּׂר ְתּ ַע ֵשּׂר ֵאת ָכּל ְתּבוּאַת ז ְ
ֶך ְל ַמ ַען ִתּ ְל ַמד ְליִ ְראָה
וּבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
יך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם ַמ ְע ַשׂר ְדּגָנְ ָך ִתּיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְ
אָכ ְל ָתּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כג( וְ ַ
ָמים:
יך ָכּל ַהיּ ִ
ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
דברים פרק טו
ֶך:
שׁוֹר ָך וְ לֹא ָתגֹז ְבּכוֹר צֹאנ ָ
יך לֹא ַת ֲעבֹד ִבּ ְבכֹר ֶ
ָכר ַתּ ְק ִדּישׁ ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֹאנ ָך ַהזּ ָ
וּבצ ְ
ָלד ִבּ ְב ָק ְר ָך ְ
)יט( ָכּל ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר ִיוּ ֵ
ית ָך:
וּב ֶ
אַתּה ֵ
ֲלנּוּ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ְיקֹוָק ָ
יך תֹאכ ֶ
)כ( ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך:
וְכי ִי ְהיֶה בוֹ מוּם ִפּ ֵסּ ַח אוֹ ִעוֵּר כֹּל מוּם ָרע לֹא ִת ְז ָבּ ֶחנּוּ ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כא( ִ
וְכאַיָּל:
ַח ָדּו ַכּ ְצּ ִבי ָ
וְה ָטּהוֹר י ְ
ֲלנּוּ ַה ָטּ ֵמא ַ
יך תֹּאכ ֶ
)כב( ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּיִ ם :פ
ֹאכל ַעל ָה ֶ
)כג( ַרק ֶאת ָדּמוֹ לֹא ת ֵ
תלמוד בבלי מסכת ערכין דף כט עמוד א
מתני' .רבי ישמעאל אומר :כתוב אחד אומר תקדיש וכתוב אחד אומר לא יקדיש ,א"א לומר תקדיש  -שהרי כבר נאמר לא
יקדיש ,א"א לומר לא יקדיש  -שהרי כבר נא' תקדיש ,הא כיצד? מקדישו אתה הקדש עלוי ,ואי אתה מקדישו הקדש מזבח.
גמ' .ורבנן? +ויקרא כ"ז +אל תקדיש מיבעי ליה ללאו ,תקדיש מיבעי ליה לכדתניא :מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה
להקדישו? שנאמר+ :דברים ט"ו +הזכר תקדיש .ורבי ישמעאל? אי לא מקדיש ליה לא קדוש? קדושתו מרחם הוה! וכיון
דכי לא מקדיש ליה קדוש ,לא צריך לאקדושיה .הדרן עלך המקדיש שדהו.
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף יג עמוד א
דתניא ,משום רבי אמרו :מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישו? שנאמר+ :דברים טו +הזכר תקדיש .ומאן דשרי?
כי לא מקדיש ליה מי לא מיקדיש?
תלמוד בבלי מסכת נזיר דף ד עמוד ב
דתניא ,של בית רבינו אמרו :מנין לנולד לו בכור בתוך עדרו שמצוה עליו להקדישו? שנאמר+ :דברים טו +הזכר תקדיש.
ור' יוסי? אמר לך :נהי דמצוה להקדישו ,אי לא מקדיש ליה מי לא קדוש?
ביאור הגר"א יורה דעה סימן שו ס"ק ד
]ד[ )ליקוט( ומצוה להקדישו כו' .רמב"ם אבל הטור בשם הרא"ש חולק ע"ז וכתב הב"ח שצ"ע אבל טעמו מסוגיא דערכין
כ"ט א' והרמב"ם פסק שם כחכמים דמתני' והנה הכ"מ תמה עליו אף על גב דעולא ס"ל כחכמים מ"מ הרי רב פליג עליה
והוא רביה ועוד דרב יהודה עבד עובדא כוותיה אבל שם בסוגיא וריב"ב דחל על ק"ק כו' ס"ל כר"י ושם למטה ורבנן אל תקדיש
מיבעי ליה ללאו כו' ור"י כו' והנה הרא"ש תפס שיטתו כקושית הכ"מ דהלכה כריב"ב וא"כ הלכה ג"כ כר' ישמעאל אבל
הרמב"ם ס"ל דהלכה כרבנן דבכור ולכך הלכה כחכמים דערכין ג"כ וראיה דהלכה כרבנן דבכור דסוגיא דפ"ק דנדרים )י"ג
א'( ופ"ק דנזיר כרבנן דבכור וכן מצאתי בלחם משנה )ע"כ(:
מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה טז
לי הוא .למה נאמר לפי שהוא אומר הזכר תקדיש לה' אלהיך הקדישו שתקבל שכר או אם הקדישו מוקדש ואם לא הקדשו
אינו מוקדש ת"ל לי הוא מכל מקום הא מה ת"ל הזכר תקדיש הקדישו לקבל שכר.
תורה תמימה הערות שמות פרק יג הערה יג
יג( קצת צ"ע דמביא מפסוק דפ' ראה תקדיש לה' ,בעוד שהיה יכול להביא לענין זה הפסוק שלפנינו קדש לי ,שהכונה אחת היא ,וי"ל .ונ"מ בזה ,שא"צ לברך
כשנותנו לכהן משום דכל היכא דאיתא בי גזא דרחמנא הוא ,ולא דמי לבכור אדם ופטר חמור דמברכין על הנתינה לכהן ,דהתם מברכין על מצות הפדיון והיינו
על הכסף הניתן לכהן תמורתם .גם נראה נ"מ בזה שההקדש בפה אינו מעכב והוא רק למצוה בעלמא .דלפי"ז מותר להקדישו גם עד יום השמיני ולא כשאר
קדשים שאינו חלה עליהם קדושה עד ליל יום השמיני וכמ"ש בבכורות נ"ז א' מחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתעשר ,ואף דגם בבכור כתיב )פ' משפטים( ביום השמיני
תתנו לי ,היינו לנתינה ממש לכהן...
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הקדמת הרמב"ם למשנה
אח"כ נתעסק בחלוקת הדברים בסדר קדשים .והחל בקרבנות הבהמה והיא מסכת זבחים .ואחר זבחים מנחות כסדר
הכתוב .וכאשר גמר שחיטת הקדשים וכל הנספח לכך ,דבר על שחיטת שאר הנשחטים ,וגם זה כסדר הכתוב לפי שאחרי
אמרו כי אם במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך אמר רק בכל אות נפשך
תזבח ,לפיכך הסמיך חולין למנחות ,ואחר חולין בכורות כסדר הכתוב .כי אחר שאמר רק בכל אות נפשך וכו' ,אמר לא
תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך ,וכאשר גמר לדבר בדיני קדושת הגוף דבר על
הדמים שגם הם קדשים .ולפיכך הסמיך לבכורות ערכין .ואחר ערכין תמורה וגם זה כסדר הכתוב.
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף יג עמוד א
גמ' .מאי איריא דתני עובר חמורו ברישא ,והדר תני עובר פרתו? ליתני ברישא עובר פרתו  -דקדושת הגוף הוא ,והדר
ליתני עובר חמורו  -דקדושת דמים הוא! אמרי במערבא ,איבעית אימא :איידי דחביבא ליה ,כדרבי חנינא; ואי בעית
אימא :איידי דזוטרן מיליה דבהמה טמאה פסיק ושדי לה.
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף ה עמוד ב
אמר ר' חנינא ,שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא :מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? א"ל :גזירת
הכתוב היא ,ועוד ,שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים
לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים.
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף יג עמוד א
מצות הפדייה קודמת למצות עריפה ,שנאמר+ :שמות י"ג +אם לא תפדה וערפתו.
ירמיהו פרק נ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל :ס
בוּכ ְד ֶר ַ
אַחרוֹן ִע ְצּמוֹ נְ ַ
זוּרה ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲא ָריוֹת ִה ִדּיחוּ ָה ִראשׁוֹן ֲא ָכלוֹ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ זֶה ָה ֲ
)יז( ֶשׂה ְפ ָ
יחזקאל פרק כג
יה ֲא ֶשׁר זָנְ ָתה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
עוּר ָ
יה ִל ְזכֹּר ֶאת יְ ֵמי נְ ֶ
נוּת ָ
ַתּ ְר ֶבּה ֶאת ַתּ ְז ֶ
)יט( ו ַ
סוּסים זִ ְר ָמ ָתם:
מוֹרים ְבּ ָשׂ ָרם וְזִ ְר ַמת ִ
יהם ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׂר ֲח ִ
ַתּ ְע ְגּ ָבה ַעל ִפּ ַל ְג ֵשׁ ֶ
)כ( ו ַ
עוּריִ ְך :ס
עוּריִ ְך ַבּ ְעשׂוֹת ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַדּ ַדּיִ ְך ְל ַמ ַען ְשׁ ֵדי נְ ָ
ַתּ ְפ ְק ִדי ֵאת ִז ַמּת נְ ָ
)כא( ו ִ
בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צו
ד"א יעקב אמר שלא יפדו בי המצרים ,הם משתחוים לשה ,ואני נמשלתי בשה שנאמר )ירמיה נ( שה פזורה ישראל,
ובמצרים כתיב )יחזקאל כג( אשר בשר חמורים בשרם ,וכתיב )שמות לד( ופטר חמור תפדה בשה

אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרק יג פסוק יג
...כי כל בכור שלא יקרב לגבי המזבח או לא יפדה חייב מיתה ,כי כל בכור מצרים אדם ובהמה מתו ,כי ה' לא מלטם מן
הגזרה שגזר על בכורי מצרים ,רק שיהיו מוכנים לעבודתו ,ולא היו לישראל בהמות טמאות כי אם החמורים לבדם ,ע"כ לא
יפדה בכור מין אחר
משך חכמה שמות פרק יג פסוק יג
לכן כאשר פסח ה' על כל בכור בבני ישראל ,והרג כל בכור באדם ובבהמה אשר במצרים ,שמזה ראו ההשגחה הפרטית
ודביקות השם יתברך לנבראים השומרים דרכיו וחוקיו ,ציוה לזכרון אשר יקדישו כל בכור באדם ובבהמה  -ובזה נכלל
גם ביאתן למצרים על ידי יוסף הבכור מרחל - .וייחד את החמור לזכור את הכנסתן למצרים על ידי החמורים ,כמו
שמבואר בפרשת מקץ "וישאו שברם על חמוריהם" ,לרמוז שהכניסה למצרים עד היציאה היה שלשלת ארוכה סיבות
שונות ,אשר כולם כאחד התלכדו ללמד מפעלות תמים דעים ,אשר הכל בהשגחה מיוחדת .ומאז מאבותם הנחיל אותם
השם יתברך לסגולתו ,וקדושתם וקרבתם להשם יתברך הוא מן צור חוצבנו  -האבות .וכמו הבכור ,אשר הוא קדוש מאליו
בטבעו ,כן לא פסקה ההשגחה מזרע האבות מתחילת כניסתן למצרים שעל ראשון עד יציאתן .ועל זה יורה קדוש בכור
אדם ופטר חמור ,ודו"ק.
בראשית פרק מב
ַעשׂ ָל ֶהם ֵכּן:
יהם ִאישׁ ֶאל ַשׂקּוֹ וְ ָל ֵתת ָל ֶהם ֵצ ָדה ַל ָדּ ֶר ְך ַויּ ַ
וּל ָה ִשׁיב ַכּ ְס ֵפּ ֶ
יהם ָבּר ְ
יוֹסף וַיְ ַמ ְלאוּ ֶאת ְכּ ֵל ֶ
)כה( וַיְ ַצו ֵ
ֵלכוּ ִמ ָשּׁם:
יהם ַויּ ְ
)כו( ו ִַיּ ְשׂאוּ ֶאת ִשׁ ְב ָרם ַעל ֲחמ ֵֹר ֶ
שמות פרק ד
ַפ ֶשׁ ָך:
ָשׁים ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת נ ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְדיָן ֵל ְך ֻשׁב ִמ ְצ ָריִ ם ִכּי ֵמתוּ ָכּל ָה ֲאנ ִ
)יט( ַויּ ֶ
אַר ָצה ִמ ְצ ָר ִים וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַמ ֵטּה ָה ֱאל ִֹהים ְבּיָדוֹ:
ָשׁב ְ
ַר ִכּ ֵבם ַעל ַה ֲחמֹר ַויּ ָ
ְאת ָבּנָיו ַויּ ְ
ֹשׁה ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ו ֶ
)כ( ו ִַיּ ַקּח מ ֶ
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