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 .ד �ד בכורות

 ?כיצד נפטרו הבכורות דלהל	 במדבר

 

 בכור בהמה טמאה בכור בהמה טהורה בכור אד� 

 נפדו בשה נפדה בבהמת הלוי� זכרי הלוי� פטרו� של ישראל

ו"מק של כהני� ולוי�
1

ו" מק:לאביי ה� חייבי�  
2

 
 מהיקש לאד�:לרבא

 

 :בכורות ד� ד

 ?הא� קדשו בכורות ישראל בזמני� דלהל	

 

היוצאי� ממצרי�  הנולדי� במדבר

אחר השנה השניהעד השנה השניה

הנולדי� בכניסה
  לאר�

קדשו יוחנ	' לר
3

קדשו קדשו 
4

 קדשו 

 לא קדשו:א"בהו קדשולריש לקיש
5

 קדשו:למסקנא
6

 
 קדשו לא קדשו

 

                                                           

1
ש מי שהיה מהלוי� פחות מב� חוד' ואפי. ש שה� פודי� את עצמ�" כ�א� את של ישראל פדו  

כי כל , כ לא פטר בכל ה� בעצמ� נפטרו" שלא פדה את בכור ישראל וכ� אהר� שג�באותה שעה 
ושג� לדורות ה� פוטרי� ,  ילפינ� שבהוית� יהיו�" והיו לי הלוי�"ומקרא ד. הלוי� הוקשו זה לזה

 .את עצמ�
2

. צמ�די� הוא שתפקיע את של ע, א� הפקיע השה של הלוי� את הפטרי חמור של ישראל במדבר 
כ את הבכור בהמה טהורה של עצמ� כמו שבהמת� פטרה את "כ שיפטרו ג"דא, אול� אביי דחה

 .של ישראל
3

' ולר. ודי� זה הוא בי� בבכור אד� ובי� בבכור בהמה, "קדש לי כל בכור בבני ישראל"דכתיב  
 .יוחנ� האי קרא ג� על הבכורות שנולדו במדבר

4
 .שתמיד היו קדושי�, בהויית� יהיו" לי יהיו"דכתיב  מ�אלעזר את דעתו ' ביאר ר 
5

והוא מוקי� , משמע שעד עכשיו לא קדשו" והעברת כל פטר רח�' והיה כי יביא� וגו"דהא כתיב  
 .קדש לי כל בכור דקאי רק על הבכורות שנולדו במצרי�"לה לקרא ד

6
במדבר נולד דהא  וב� חדש ודאי �" פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מב� חדש ומעלה"דהרי כתיב  

פ א� שקדשו בתחילה שוב פסקו משעת החשבו� "ל שעכ"ל לר"וס. האי מעשה בשנה שנית הויא
 .עד שנכנסו לאר� ואז חזרו לקדש, של חומש הפקודי� ואיל�


