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שמות פרק יג 
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  :י ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם ִּבְבֵנְּבכֹור ַקֶּדׁש ִלי ָכל )ב(
  
  : ְוָהָיה ִּכי ְיִבֲאָך ְיקָֹוק ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלָך ְוַלֲאבֶֹתיָך ּוְנָתָנּה ָלְך)יא(
  :ר ֶרֶחם ַליקָֹוק ְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ַהְּזָכִרים ַליקָֹוקְוַהֲעַבְרָּת ָכל ֶּפֶט )יב(
  : ְוָכל ֶּפֶטר ֲחמֹר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ְוכֹל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה)יג(
  : ּזֹאת ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיקָֹוק ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה)יד(
ק ָּכל ֶּפֶטר  ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרעֹה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהרֹג ְיקָֹוק ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל ֵּכן ֲאִני זֵֹבַח ַליקָֹו)טו(

  ס:  ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך ִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיקָֹוק ִמִּמְצָרִים)טז(  :ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה
  

שמות פרק לד 
  : ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ִּכי ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים)יח(
  :הָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ִלי ְוָכל ִמְקְנָך ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂש )יט(
  :ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם )כ(
  : ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשּבֹת)כא(
  

שמות פרק כב 
  :ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתְּתנֹו ִליֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלׁשְֹרָך ְלצֹאֶנָך  )כט(  : ָּבֶניָך ִּתֶּתן ִּליְּבכֹור  ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך לֹא ְתַאֵחר)כח(
  

ויקרא פרק כז 
  :ַאְך ְּבכֹור ֲאֶׁשר ְיֻבַּכר ַליקָֹוק ִּבְבֵהָמה לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש אֹתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַליקָֹוק הּוא )כו(
  :ָך ְוִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרֶּכָך ְוָיַסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליו ְוִאם לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכ)כז(
 ַאְך ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ַיֲחִרם ִאיׁש ַליקָֹוק ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר ְולֹא ִיָּגֵאל ָּכל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא )כח(

  : ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת)כט(  :ַליקָֹוק
  : ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַליקָֹוק הּוא קֶֹדׁש ַליקָֹוק)ל(
  : ְוִאם ָּגאֹל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליו)לא(
  :ׁש ַליקָֹוק ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹד)לב(
  : לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש לֹא ִיָּגֵאל)לג(
  : ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיָני)לד(
  

במדבר פרק ג 
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)יא(
  :ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים )יב(
  ס: יֹום ַהּכִֹתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ִלי ִיְהיּו ֲאִני ְיקָֹוק ְּבְּבכֹורִּכי ִלי ָּכל  )יג(
  :חָֹתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוַמְעָלה ִּתְפְקֵדם ְּפקֹד ֶאת ְּבֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמְׁשְּפ)טו(  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ֵלאמֹר)יד(
  
  ס: ף ָּכל ְּפקּוֵדי ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ְיקָֹוק ְלִמְׁשְּפחָֹתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוַמְעָלה ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ָאֶל)לט(
  : ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ְּפקֹד ָּכל ְּבכֹר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוָמְעָלה ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם)מ(
  :ת ָּכל ְּבכֹור ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ְיקָֹוק ַּתַחת ָּכל ְּבכֹר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַח )מא(
  : ַוִּיְפקֹד מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק אֹתֹו ֶאת ָּכל ְּבכֹר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל)מב(
  פ: ָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים ַוְיִהי ָכל ְּבכֹור ָזָכר ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוַמְעָלה ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְׁשלֹ)מג(
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)מד(
  :ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים ֲאִני ְיקָֹוק )מה(
  :ְוַהִּׁשְבִעים ְוַהָּמאָתִים ָהעְֹדִפים ַעל ַהְלִוִּים ִמְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ְּפדּוֵיי ַהְּׁשלָֹׁשה )מו(
  :ְוָלַקְחָּת ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ַלֻּגְלּגֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִּתָּקח ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶקל )מז(
  : ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום ֵמֵאת ָהעְֹדִפים ַעל ְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים)מט(  :עְֹדִפים ָּבֶהם ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ְּפדּוֵיי ָה)מח(
  : ֵמֵאת ְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָּכֶסף ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש)נ(
  פ: ֶסף ַהְּפֻדִים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַעל ִּפי ְיקָֹוק ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ֶּכ)נא(
  

במדבר פרק ח 
  : ְוִהְבַּדְלָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים)יד(
  : אָֹתם ְוֵהַנְפָּת אָֹתם ְּתנּוָפה ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹאּו ַהְלִוִּים ַלֲעבֹד ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוִטַהְרָּת)טו(
  :ּכֹל ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקְחִּתי אָֹתם ִלי ְּבכֹורִּכי ְנֻתִנים ְנֻתִנים ֵהָּמה ִלי ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ִּפְטַרת ָּכל ֶרֶחם  )טז(
  :יֹום ַהּכִֹתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי אָֹתם ִליִּכי ִלי ָכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ְּב )יז(
  :ָוֶאַּקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל )יח(

  1 

י ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיְהֶיה  ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ְּבֵנ)יט(
  :ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש
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ח במדבר פרק י
 ֶּפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליקָֹוק ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִיְהֶיה ָּלְך ַאְך ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ל ָּכ)טו(

  :ֶׁשת ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה הּואּוְפדּוָיו ִמֶּבן חֶֹדׁש ִּתְפֶּדה ְּבֶעְרְּכָך ֶּכֶסף ֲחֵמ )טז(  :ִּתְפֶּדה
ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ֶּכֶׂשב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפֶּדה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ָּדָמם ִּתְזרֹק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ֶחְלָּבם ַּתְקִטיר ִאֶּׁשה ְלֵריַח ִניחַֹח  )יז(

  :ֶיה ָּלְך ַּכֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָך ִיְהֶיה ּוְבָׂשָרם ִיְה)יח(  :ַליקָֹוק
  

 דברים פרק יב
  : ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה)ה(
  :ְוצֹאְנֶכם ְּבַקְרֶכםּוְבכֹרֹת ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם   ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכםַמְעְׂשרֵֹתיֶכםְוֵאת  עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם  ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה)ו(
  :קָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבכֹל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְי)ז(
  
  :ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדָך ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ּוְבכֹרֹת לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ִּבְׁשָעֶריָך ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך )יז(
ֶהיָך ּתֹאְכֶלּנּו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְוָׂשַמְחָּת  ִּכי ִאם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֹ)יח(

  :ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך
  

דברים פרק יד
  :ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה )כב(
 ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך  ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָךַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם )כג(

  :ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָּכל ַהָּיִמים
  

  דברים פרק טו
  :ְולֹא ָתגֹז ְּבכֹור צֹאֶנָך ׁשֹוֶרָך ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ִּבְבכֹר ִּבְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָךָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד  )יט(
  :ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך תֹאֲכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ַאָּתה ּוֵביֶתָך )כ(
  :ְוִכי ִיְהֶיה בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור ּכֹל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך )כא(
  :ְׁשָעֶריָך ּתֹאֲכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּילִּב )כב(
  פ:  ַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא תֹאֵכל ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים)כג(
 

תלמוד בבלי מסכת ערכין דף כט עמוד א 
אמר לא  שהרי כבר נ-א לומר תקדיש "א, כתוב אחד אומר תקדיש וכתוב אחד אומר לא יקדיש:  ישמעאל אומרבי ר.'ימתנ

  . ואי אתה מקדישו הקדש מזבח,  הקדש עלוימקדישו אתה? הא כיצד,  תקדיש'שהרי כבר נא -א לומר לא יקדיש "א, יקדיש
  

מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה : תקדיש מיבעי ליה לכדתניא, אל תקדיש מיבעי ליה ללאו+ ז"ויקרא כ+? ורבנן. 'גמ
וכיון ! קדושתו מרחם הוה? אי לא מקדיש ליה לא קדוש? ורבי ישמעאל. הזכר תקדיש+ ו"דברים ט: +שנאמר? להקדישו

  .הדרן עלך המקדיש שדהו. לא צריך לאקדושיה, ליה קדושדכי לא מקדיש 
  

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף יג עמוד א 
? ומאן דשרי. הזכר תקדיש+ דברים טו+:  שנאמר?מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישו: משום רבי אמרו, דתניא

  ? כי לא מקדיש ליה מי לא מיקדיש
  

תלמוד בבלי מסכת נזיר דף ד עמוד ב 
. הזכר תקדיש+ דברים טו: + שנאמר?מנין לנולד לו בכור בתוך עדרו שמצוה עליו להקדישו: של בית רבינו אמרו, דתניא

  ? אי לא מקדיש ליה מי לא קדוש, נהי דמצוה להקדישו: אמר לך? יוסי' ור
  

ק ד "א יורה דעה סימן שו ס"ביאור הגר
ע אבל טעמו מסוגיא דערכין "ח שצ" וכתב הבז"ש חולק ע"ם אבל הטור בשם הרא"רמב .' ומצוה להקדישו כו)ליקוט] (ד[
מ הרי רב פליג עליה "ל כחכמים מ"לא ס אף על גב דעומ תמה עליו"והנה הכ' ם פסק שם כחכמים דמתני"והרמב' ט א"כ

י ושם למטה ורבנן אל תקדיש "ל כר"ס' ק כו"ב דחל על ק"והוא רביה ועוד דרב יהודה עבד עובדא כוותיה אבל שם בסוגיא וריב
 אבל ישמעאל' כ כר"כ הלכה ג"ב וא"מ דהלכה כריב"ש תפס שיטתו כקושית הכ"והנה הרא' י כו"ור' מיבעי ליה ללאו כו

ג "י(ק דנדרים "וראיה דהלכה כרבנן דבכור דסוגיא דפכ "ל דהלכה כרבנן דבכור ולכך הלכה כחכמים דערכין ג"סם "הרמב
  ):כ"ע( וכן מצאתי בלחם משנה ק דנזיר כרבנן דבכור"ופ) 'א
  

 מסכתא דפסחא פרשה טז -מכילתא דרבי ישמעאל בא 
הקדישו שתקבל שכר או אם הקדישו מוקדש ואם לא הקדשו אלהיך ' למה נאמר לפי שהוא אומר הזכר תקדיש לה. לי הוא

  . ל הזכר תקדיש הקדישו לקבל שכר"הא מה תל לי הוא מכל מקום "אינו מוקדש ת
  

תורה תמימה הערות שמות פרק יג הערה יג 
צ לברך "שא, מ בזה"ונ. ל"וי, שהכונה אחת היא, בעוד שהיה יכול להביא לענין זה הפסוק שלפנינו קדש לי', ראה תקדיש לה' ע דמביא מפסוק דפ"קצת צ) יג

 והיינו דהתם מברכין על מצות הפדיון, ולא דמי לבכור אדם ופטר חמור דמברכין על הנתינה לכהן, כשנותנו לכהן משום דכל היכא דאיתא בי גזא דרחמנא הוא
 ולא כשאר ז מותר להקדישו גם עד יום השמיני"דלפי. צוה בעלמאמ בזה שההקדש בפה אינו מעכב והוא רק למ"גם נראה נ. על הכסף הניתן לכהן תמורתם

ביום השמיני ) משפטים' פ(ואף דגם בבכור כתיב , מחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתעשר' ז א"ש בבכורות נ"קדשים שאינו חלה עליהם קדושה עד ליל יום השמיני וכמ
  ...היינו לנתינה ממש לכהן, תתנו לי
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  מסכת בכורות    ד"בס
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ם למשנה "הקדמת הרמב
ואחר זבחים מנחות כסדר . והחל בקרבנות הבהמה והיא מסכת זבחים. כ נתעסק בחלוקת הדברים בסדר קדשים"אח

וגם זה כסדר הכתוב לפי שאחרי , דבר על שחיטת שאר הנשחטים, וכאשר גמר שחיטת הקדשים וכל הנספח לכך. הכתוב
באחד שבטיך שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך אמר רק בכל אות נפשך '  במקום אשר יבחר האמרו כי אם

אמר לא ', כי אחר שאמר רק בכל אות נפשך וכו. ואחר חולין בכורות כסדר הכתוב, לפיכך הסמיך חולין למנחות, תזבח
וכאשר גמר לדבר בדיני קדושת הגוף דבר על , תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך

  . ואחר ערכין תמורה וגם זה כסדר הכתוב. ולפיכך הסמיך לבכורות ערכין. הדמים שגם הם קדשים
 

י מסכת בכורות דף יג עמוד א תלמוד בבל
והדר ,  דקדושת הגוף הוא-ליתני ברישא עובר פרתו ? והדר תני עובר פרתו, מאי איריא דתני עובר חמורו ברישא. 'גמ

ואי בעית ; כדרבי חנינא, איידי דחביבא ליה: איבעית אימא, אמרי במערבא ! דקדושת דמים הוא-ליתני עובר חמורו 
  . ליה דבהמה טמאה פסיק ושדי להאיידי דזוטרן מי: אימא

 
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף ה עמוד ב 

גזירת : ל"א? מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים: אליעזר בבית מותבא רבא' שאלתי את ר, חנינא' אמר ר
 שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים, ועוד, הכתוב היא

  . לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים
  

י מסכת בכורות דף יג עמוד א תלמוד בבל
  . אם לא תפדה וערפתו+ ג"שמות י: +שנאמר, מצות הפדייה קודמת למצות עריפה

  
ירמיהו פרק נ 

  ס :ֲאָריֹות ִהִּדיחּו ָהִראׁשֹון ֲאָכלֹו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶזה ָהַאֲחרֹון ִעְּצמֹו ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבלֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל  )יז(
  

יחזקאל פרק כג 
  : ַוַּתְרֶּבה ֶאת ַּתְזנּוֶתיָה ִלְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ְנעּוֶריָה ֲאֶׁשר ָזְנָתה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים)יט(
  : ַוַּתְעְּגָבה ַעל ִּפַלְגֵׁשיֶהם ֲאֶׁשר ְּבַׂשר ֲחמֹוִרים ְּבָׂשָרם ְוִזְרַמת סּוִסים ִזְרָמָתם)כ(
  ס: ְפְקִדי ֵאת ִזַּמת ְנעּוָרִיְך ַּבְעׂשֹות ִמִּמְצַרִים ַּדַּדִיְך ְלַמַען ְׁשֵדי ְנעּוָרִיְך ַוִּת)כא(

  
פרשת ויחי פרשה צו ) וילנא(בראשית רבה 

, שה פזורה ישראל) ירמיה נ( שנאמר ואני נמשלתי בשה, הם משתחוים לשה, א יעקב אמר שלא יפדו בי המצרים"ד
   ופטר חמור תפדה בשה) שמות לד(וכתיב ,  אשר בשר חמורים בשרם)יחזקאל כג (ובמצרים כתיב

  
ק יג פרק יג פסו) הפירוש הארוך(אבן עזרא שמות 

לא מלטם מן ' כי ה, כי כל בכור מצרים אדם ובהמה מתו, כי כל בכור שלא יקרב לגבי המזבח או לא יפדה חייב מיתה...
כ לא "ע, ולא היו לישראל בהמות טמאות כי אם החמורים לבדם, רק שיהיו מוכנים לעבודתו, הגזרה שגזר על בכורי מצרים

  יפדה בכור מין אחר 
  

משך חכמה שמות פרק יג פסוק יג 
שמזה ראו ההשגחה הפרטית , והרג כל בכור באדם ובבהמה אשר במצרים, על כל בכור בבני ישראל' לכן כאשר פסח ה

ובזה נכלל  - ציוה לזכרון אשר יקדישו כל בכור באדם ובבהמה,  דרכיו וחוקיוודביקות השם יתברך לנבראים השומרים
כמו , וייחד את החמור לזכור את הכנסתן למצרים על ידי החמורים -. גם ביאתן למצרים על ידי יוסף הבכור מרחל

כה סיבות לרמוז שהכניסה למצרים עד היציאה היה שלשלת ארו, "וישאו שברם על חמוריהם"שמבואר בפרשת מקץ 
ומאז מאבותם הנחיל אותם . אשר הכל בהשגחה מיוחדת, אשר כולם כאחד התלכדו ללמד מפעלות תמים דעים, שונות

אשר הוא קדוש מאליו , וכמו הבכור.  האבות-וקדושתם וקרבתם להשם יתברך הוא מן צור חוצבנו , השם יתברך לסגולתו
ועל זה יורה קדוש בכור . תן למצרים שעל ראשון עד יציאתןכן לא פסקה ההשגחה מזרע האבות מתחילת כניס, בטבעו

  .ק"ודו, אדם ופטר חמור
  

בראשית פרק מב 
  :ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ְּכֵליֶהם ָּבר ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל ַׂשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך ַוַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן )כה(
  : ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשםֲחמֵֹריֶהםַוִּיְׂשאּו ֶאת ִׁשְבָרם ַעל  )כו(

  
שמות פרק ד 

  : ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדָין ֵלְך ֻׁשב ִמְצָרִים ִּכי ֵמתּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשָך)יט(
  :ַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ְּבָידֹו ַוִּי ַוָּיָׁשב ַאְרָצה ִמְצָרִיםַהֲחמֹרַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַוַּיְרִּכֵבם ַעל  )כ(
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