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 .יד �ד בכורות

 ?חילוקי דיני� שמצאנו בה�' מה ה� ח, קדשי� שהיה בה� מו� כדלהל	

 

קד� מו� קבוע להקדש	
1

  

 אחר פדיו	 קוד� פדיו	

או היה (קד� הקדש	 למומ	 
 )מו� עובר קוד� הקדש	

אינו קדוש ילדו בכור.א
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 אינו קדושקדוש בבכורה 

 טורי�פ חייבי� פטורי�מתנות זרוע לחיי� וקיבה.ב

 אסורי� מותרי�אסורי� מדרבנ� להגזז ולהעבד.ג

קדושת דמי� ...וולד	 ושנולד.ד
3

 )קוד� פדיו�(אסור  מותר 

 אסור בהנאה מותר אסור חָלָב	.ה

חייב כרת פטור מכרת כשוחט חולי� שחט	 חו� לעזרה.ו
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 מתקדשת אינה מתקדשת עשה מה� תמורה.ז

יקברו כדי� איסורי הנאה ותצריכי� להפד מתו קוד� שנפדו.ח
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 :בכורות ד� יד

 ?השוחט בהמה שקד� מו� קבוע להקדשה בחו� מה דינו

 

 מלקות משו� לאו דבעל מו� כרת משו� שחוטי חו� 

 פטור פטור בזמ	 איסור הבמות

חייב פטורבזמ	 היתר הבמות בבמת יחיד
6

 

 

 ?או לא בעינ	 ויפדו, ו הא� בעינ	 העמדה והערכה ויקבר�מה די	 קדשי� דלהל	 שמתו 

 

קדשי בדק הבית 
7

 קד� מו� קבוע להקדש	 

  וא� מתו יפדו�לא בעינ�  שמעו	' לר

  וא� מתו יקברו�בעינ�  לתנא דבי לוי

  וא� מתו יפדו�לא בעינ�   וא� מתו יקברו�בעינ�  ש"לרבנ	 דפליגי אר
 

                                                           

1
אר במשנה שכל זה נוהג בכל ומבו. שכל קדושת הבהמה היתה רק להמכר ולהביא בדמיה קרב� אחר 

ודינ� ,  חלה עליה� קדושת הגו��היו בעלי מומי� מהתחלה ' שאפי, הקרבנות חו� מ� הבכור ומער בהמה
וכ� במעשר בהמה , והטע� משו� שבכור מתקדש מעצמו כשפטר את הרח�, כאילו קד� הקדש� למומ�

, ודינ� הוא.  בו מו� קבוע הוא קדוששיש' ואפי"  לא יבקר בי� רע לטוב�כל אר יעבור תחת השבט "כתיב 
 .והמעשר נאכל לבעלי�, הבכור נית� לכה�, שא� שאינ� קרבי� למזבח במומ�

2
 .דסבר קדושת דמי� מדחה מ� הבכורה ומ� המתנות 

3
 ). שהוקדשה�אמו בעלת מו� (חמור מ� העיקר ) ולד(ומטע� שלא יהיה טפל , ונפדי� בלא מו� 
4

אבל במו� הניכר כיו� שפסול לגבי ,  שאינו מו� שכל כ� ניכר� שבעי� ובאופ� שהמו� היה רק בדוקי� 
 .וכא� יש חילוק שאחר פדיו� פטור מכרת. מזבח לא שיי� לחייב אותו כרת

5
אול� , אכ� זה רק כשלא פדה אות� שאי אפשר לפדות אות� אחרי שמתו משו� דבעינ� העמדה והערכה 

 .א� פדה אות� ומתו מותרי�
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 ).י"רש, כרתמ פטוראבל ( וכוונתו שחייב מלקות �" השוחט� בחו� חייב "�ני במשנתנו אלעזר ת' וכ� ר 

7
 .די� קדשי מזבח יתבאר בעמוד הבא 


