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  כֹורֹותִהְלכֹות בְּ 
א ַתֲעֶׂשה,ֵיׁש ִּבְכָלָלן ָחֵמׁש ִמְצוֹות  ְלַהְפִריׁש )א: ָרָטןּפְ  ְוֶזה הּוא , ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ְוָׁשלׁש ִמְצוֹות 

 )ה. ְּבֵהָמה  ְלַהְפִריׁש ַמְעַׂשר)ד.  ִיָּפֶדה ַהְּבכֹורא ׁשֶ )ג.  ִםיִמים חּוץ ִלירּוָׁשלַ ּתָ  ֵיָאֵכל ְּבכֹור א ׁשֶ )ב. ְּבכֹורֹות
  , ה ְׁשֵניֶהם ֶאָחד ְוַהָּכתּוב ְּכָללֹו ִעּמוֹ  ְלִפי ֶׁשַּמֲעׂשֵ ,ְוָכַלְלִּתי ַהַּמֲעֵׂשר ִעם ַהְּבכֹור. ר ְּבֵהָמהׂשַ עְ  ִיָּגֵאל מַ אׁשֶ 
   .ַמֲעֵׂשר ְוַדם ְּבכֹורם  ֶׁשֶּזה ַּד ,ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו ָּכ - )יז,במדבר יח( "קֹרִּתזְ   ָּדָמםֶאת ":ֶׁשֶּנֱאַמר   

  .ּוֵבאּור ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו

ֶרק ִראׁשֹון   בכור בהמה טהורה   ּפֶ

 ֵּבין ָּבָאָדם ,ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלַהְפִריׁש ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִריםא 
ֵּבין ֶׁשָהיּו ְׁשֵלִמים , ֵּבין ִּבְבֵהָמה ְטהֹוָרה ֵּבין ְּבִמין ַהֲחמֹור

 ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ִלי ָכל ַקֶּדׁש":  ֶׁשֶּנֱאַמר,ין ֶׁשָהיּו ְטֵרפֹותּבֵ 
ְוֻכָּלן , )ב,שמות יג(" ּוַבְּבֵהָמהָּבָאָדם  ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ּוִפְדיֹוָנן , ְּבכֹור ָאָדם ּוְבכֹור ֲחמֹור ִנְפִּדין ב :ִניםהֲ ַֹלּכ

ט ָּבֲעָזָרה ִּכְׁשָאר ָקָדִׁשים חָ  ּוְבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ִנְׁש ;ןהֵ ַֹלּכ
 ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו , זֹוְרִקין ָּדמֹו ּוַמְקִטיִרין ֵאמּוָריו:ַקִּלים

 ,ִניםהֲ ֹל ַלּככָ ּוְׁשָאר ַהָּבָׂשר ֶנאֱ , )כה,ט( ַמֲעֵׂשה ַהָּקְרָּבנֹותּבְ 
  ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת ְּבכֹורהֹד ּפָ ַא": ֶׁשֶּנֱאַמר

א ִתְפֶּדה...ׁשֹור  ְּבכֹורַא [...] ִּתְפֶּדהָמה ַהְּטֵמָאה ַהְּבהֵ    
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  .)יח- טו,במדבר יח( ..."ָּל  ִיְהֶיהּוְבָׂשָרם ...םׁש הֵ ֶד ֹק

ֵּבין ֶׁשּנֹוַלד ְּבמּומֹו , ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֶׁשהּוא ַּבַעל מּום ג
 ִאם :ןהֵ ֵֹרי הּוא ַלּכ הֲ - ָהָיה ָּתִמיםֵּבין ֶׁשָּנַפל ּבֹו מּום ַאַחר ׁשֶ 

 אֹו ַמֲאִכילֹו ְלִמי , אֹו מֹוְכרוֹ ,ְכלֹו ְּבָכל ָמקֹוםוֹ א -ָרָצה 
ִיְהֶיה  ְוִכי":  ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֻחִּלין, ֲאִפּלּו ְלגֹוי,ֶׁשִּיְרֶצה

ַּכְּצִבי , ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו... בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור
   .ןהֵ ֹּכ ַוֲהֵרי הּוא ִנְכֵסי ,)כב-כא, טודברים(" לְוָכַאּיָ 

ֲהֵרי ֶזה ' ַמרֹאי ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה וְ ִמְצָוה ְלַהְקִּדיׁש ְּבכֹור ד
ֶהייי לַ ַּתְקִּדיׁש":  ֶׁשֶּנֱאַמר',ׁשֶד ֹק א . )יט, טושם( " ֱא ְוִאם 

  .ֶרֶחם ִהיא ּוְקֻדָּׁשתֹו מֵ ;ֲהֵרי ֶזה ִמְתַקֵּדׁש ֵמֵאָליו -ִהְקִּדיׁשֹו 

ִמְצַות ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה נֹוֶהֶגת ָּבָאֶרץ ּוְבחּוָצה ה 
 ,ְוֵאין ְמִביִאין ְּבכֹורֹות ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ. ָלָאֶרץ
ֶהייי ִלְפֵני ְוָאַכְלּתָ ": ֶׁשֶּנֱאַמר ר ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ׂשַ ַמעְ   [...] ֱא

 ִמָּמקֹום ֶׁשַאָּתה :)כג, ידשם( "ֶנאֹצ וְ ת ְּבָקְרֹרֹכְוִיְצָהֶר ּובְ 
 ּוִמָּמקֹום ;ןֹאצַאָּתה ֵמִביא ְּבכֹור ָּבָקר וָ  -ֵמִביא ַמְעַׂשר ָּדָגן 

 ַאָּתה ֵמִביא ְּבכֹור ָּבָקר ןיאֵ  - ֶׁשֵאין ַאָּתה ֵמִביא ַמְעַׂשר ָּדָגן
 ,ין ִמֶּמּנּוֵאין ְמַקְּבלִ  -ְוִאם ֵהִביא . ֶאָּלא ֵיָאֵכל ְּבמּומוֹ , ןֹאצוָ 

א ִיְקַרב   . ֶאָּלא ֵיָאֵכל ְּבמּומוֹ ,ְו

 , ִּבְפֵני ַהַּבִיתאִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ֵּבין ִּבְפֵני ַהַּבִית ֵּבין ׁשֶ  ]ו[
ְקָּדִׁשין ְּכֶׁשֵהן ִּבְקֻדָּׁשָתן ּמֻ  ְוֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ּבַ ,ְּכמֹו ַמְעַׂשר ָּדָגן

  .ֶדק ַהַּבִיתּבֶ  ִמְזֵּבַח ֵּבין ָקְדֵׁשי ֵּבין ָקְדֵׁשי, ָּפדּוּיִ ם ׁשֶ ֶד ֹק

ם יִנים ְלִוּיִ הֲ ֹּכ, ִבין ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ַחּיָ לַֹהּכז 
,  ְּבכֹור לוֹ  ִאם נֹוַלד- ןהֵ ְֹוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּבכֹור ַלּכ. ְוִיְׂשְרֵאִלים

ֵכל ְׁשָאר ְואוֹ , )ב, לעיל( ַמְקִריב ָּדמֹו ְוֵאמּוָריו ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו
ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד  ָּכל":  ֶׁשֶּנֱאַמר,ַהָּבָׂשר ְּבתֹוַרת ְּבכֹור

 ֲאָבל ְּבכֹור ָאָדם ּוְבכֹור .)יט,דברים טו( ..."ְנֹאצִּבְבָקְר ּובְ 
ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו , ִנים ּוְלִוִּים ְּפטּוִריןהֲ ֹ ּכ- ְּבֵהָמה ְטֵמָאה

  .)יד,יב; ט,ביכורים יא( ָּנהְּבִהְלכֹות ַמְּתנֹות ְּכהֻ 

 , ֵּבין ָּתִמים ֵּבין ַּבַעל מּום,ל ְּבתֹו ְׁשָנתוֹ ַהְּבכֹור ֶנֱאכָ ח 
ֶהי יי ִלְפֵני": ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוִכי  [...]ְכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנהאֹת ֱא

ּוֵמֵאָמַתי . )כב-כ, טודברים( "ְכֶלּנּוֹא ּתִּבְׁשָעֶרי ...ִיְהֶיה בֹו מּום
 ֶׁשהּוא ָראּוי ,מֹוֶנה לֹו ִמּיֹום ְׁשִמיִני - ִאם ָּתם הּוא ?ֶנה לוֹ מוֹ 

 ;דמֹוֶנה לֹו ִמּיֹום ֶׁשּנֹולַ  - ְוִאם נֹוַלד ַּבַעל מּום .ְלַהְקָרָבה
. ֵלָדתוֹ ה ַלֲאִכיָלה ְּביֹום ֶׁשֲהֵרי ִנְרָא, ְוהּוא ֶׁשָּכלּו לֹו ֳחָדָׁשיו

א ָיַדע ְּבַוַּדאי ֶׁשָּכל מֹוֶנה לֹו ִמּיֹום  -ּו לֹו ֳחָדָׁשיו ֲאָבל ִאם 
  .ְׁשִמיִני

 ַרַּׁשאי ְלַקְּימֹו ָּכל ְׁשֵנים ָעָׂשר - נֹוַלד לֹו מּום ְּבתֹו ְׁשָנתוֹ ט 
 ֻמָּתר ְלַקְּימֹו ְׁשלִׁשים יֹום -  נֹוַלד לֹו מּום ְּבסֹוף ְׁשָנתוֹ .ׁשֶד ֹח

ַאֵחר ְלַאַחר  ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ִמתְ ,ִמּיֹום ֶׁשָּנַפל ַהּמּום
ְּכגֹון ֶׁשָּנַפל ּבֹו מּום ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ִלְפֵני ? ֵּכיַצד. ְׁשָנתוֹ 

נֹוַלד .  ַמְׁשִליִמין לֹו ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַאַחר ְׁשָנתוֹ - ְּגַמר ְׁשָנתוֹ 
ֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלַקְּימֹו ֶאָּלא ַעד ְׁשלִׁשים  -לֹו מּום ַאַחר ְׁשָנתֹו 

  .ֵכל ְוֵיָא,יֹום

 יא . ְוֵיָאֵכל, ּבֹו מּוםלַֹמִּניחֹו ַעד ֶׁשִּיּפ -ַהְּבכֹור ַּבְּזַמן ַהֶּזה י 

 ַרַּׁשאי ְלַקְּימֹו ְׁשַּתִים , ִנְרָאה ְלַהְראֹותֹו ְלָחָכםאְוַעד ׁשֶ 
 ִאם נֹוַלד ּבֹו :ֶּׁשִּנְרָאה ְלַהְראֹותֹו ְלָחָכםה ּומַ . ְוָׁשלׁש ָׁשִנים

 ;ׁשֶד ֹח ַרַּׁשאי ְלַקְּימֹו ָּכל ְׁשֵנים ָעָׂשר - מּום ְּבתֹו ְׁשָנתוֹ 
  .ְמַקְּימֹו ְׁשלִׁשים יֹום -ד ַאַחר ְׁשָנתֹו נֹולַ 

ְׁשֵנים ָעָׂשר , ִמיָמהּתְ ִהיא ְׁשַנת ְלָבָנה  כֹורּבְ ָׁשָנה ֶׁשּלַ יב 
, ִנְתַעְּבָרה לוֹ  - ְוִאם ָהְיָתה ָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת .ׁש ִמּיֹום ְליֹוםֶד ֹח

 ֶאָחד ,נֹוְלדּו לֹו ְׁשֵני ְטָלִאים. ׁשֶד ֹח ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ּומֹוֶנה
ׁש ֲאָדר ֶד ֹחׁש אֹרַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ֶׁשַּלֲאָדר ָהִראׁשֹון ְוֶאָחד ּבְ 

ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע יֹום  - ׁש ֲאָדר ֵׁשִניֶד ֹחׁש אֹר ֶזה ֶׁשּנֹוַלד ּבְ :ֵׁשִני
 ְוֶזה ֶׁשּנֹוַלד ;ְלָתה לֹו ָׁשָנהעָ  ,ָנה ַהָּבָאהּׁשָ ִראׁשֹון ַּבֲאָדר ֶׁשּלַ 

א ָעְלָתה לֹו ָׁשָנה ַעד ֲחִצי ֲאָדר  -ַּבֲחִצי ֲאָדר ִראׁשֹון 
מֹוִנין אֹותֹו  -ׁש ָהִעּבּור ֶד ֹח הֹוִאיל ְונֹוַלד ּבְ ;ָנה ַהָּבָאהּׁשָ ֶׁשּלַ 
  .לוֹ 

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא עֹוֵבר, ָעַבר ְוִאֵחר ַהְּבכֹור ְלַאַחר ְׁשָנתוֹ יג 
א ַתֲעֶׂשה א ִנְפַסל- םּתַ  ִאם ָהָיה :ְּב  ֶאָּלא , ֲהֵרי ֶזה 

 ,ׁשֹוֲחטֹו ְּבָכל ָמקֹום - ְוִאם ָהָיה ַּבַעל מּום ;ַמְקִריבוֹ 
ת ְּבָקְר ֹרֹכ ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ּובְ ַמְעַׂשר": ֶׁשֶּנֱאַמר

 ַמה ַּמֲעֵׂשר ֵאינֹו :רֲעׂשֵ ּמַ ַמִּקיׁש ְּבכֹור לַ  - )כג, ידשם( "ֶנאֹצוְ 
ל ִמָּׁשָנה סָ ַאף ְּבכֹור ֵאינֹו ִנפְ , ל ִמָּׁשָנה ַלֲחֶבְרָּתּהסָ ִנפְ 

  .ַלֲחֶבְרָּתּה

 ֶׁשֵאין זֹו ְּגֻדָּלה ,ן ְּכֶׁשִּיָּוֵלדהֵ ֵֹאין נֹוְתִנין ֶאת ַהְּבכֹור ַלּכיד 
 ְוִיְּתֶנּנּו ,ֵּפל ּבֹו ְּבָעָליו ַעד ֶׁשַּיְגִּדיל ְמַעטּטַ  ֶאָּלא יִ ;ןהֵ ַֹלּכ
 ְּבֵהָמה ?כֹורּבְ ֵּפל ּבַ ּטַ ְוַעד ַּכָּמה ִיְׂשָרֵאל ַחָּיִבין ְלהִ . ןהֵ ַֹלּכ

ְוִאם ָאַמר לֹו . ֲחִמִּׁשים יֹום - ּוַבַּגָּסה ;ְׁשלִׁשים יֹום -ַּדָּקה 
 ֵאינֹו -' ֵּפל ְלַעְצִמיּטַ  ַוֲאִני אֶ ,ְּתֵנהּו ִלי ְּבתֹו ְזַמן ֶזה' ןהֵ ַֹהּכ

ּוְכָבר ֵּבַאְרנּו , ֶׁשֶּזה ְּכמֹו ְמַסֵּיַע ַעל ַמְּתנֹוָתיו, ִלְּתנֹו לוֹ ַרַּׁשאי 
 ְּבֵבית ַהְּגָרנֹות ּוְבֵבית ןִנים ַהְּמַסְּיִעיהֲ ֹ ֶׁשַהּכ)יח,בי( ְתרּומֹותּבִ 

ן ַמְּתנֹוֵתיֶהן  ֵאין נֹוְתִנין ָלהֶ - ם ּוְבתֹו ָהרֹוִעיםַחיִ ַהִּמְטּבָ 
  .ִּבְׂשָכָרן

ְּתֵנהּו ִלי ' ְוָאַמר לֹו ְּבתֹו ְזַמן ֶזה, כֹור ַּבַעל מּוםָהָיה ַהּבְ טו 
ְּתֵנהּו ִלי ְּבתֹו ְזַמן '  ְוָאַמר לוֹ ,ָהָיה ָּתִמים אֹו ׁשֶ ',ֶלּנּוכְ ֹאׁשֶ 

ְוֵיָרֶאה ִלי ֶׁשַהְּבכֹור .  ֲהֵרי ֶזה נֹוְתנֹו לוֹ -' ֶזה ֶׁשַאְקִריֶבּנּו ַעָּתה
  .ן ֶׁשִּיְרֶצההֵ ֹן ְלָכל ּכּתָ נִ 

לֹוֶקה  - ִם יִית ִמְּבכֹור ָּתִמים חּוץ ִלירּוָׁשלַ ּזַ ן ֶׁשָאַכל ּכַ הֵ ֹּכטז 
 ִּבְׁשָעֶרי ַמְעַׂשר לֹכתּוַכל ֶלאֱ  א":  ֶׁשֶּנֱאַמר,ִמן ַהּתֹוָרה

ְוֵכן . )יז, יבדברים( "ֶנאֹצ ְּבָקְר וְ ֹתרֹכּובְ ְּדָגְנ ְוִתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר 
 - ֵּבין ִלְפֵני ְזִריָקה ֵּבין ְלַאַחר ְזִריָקה ,ת ִמְּבכֹוריִ ּזַ ָזר ֶׁשָאַכל ּכַ 

ָזר ֶׁשָאַכל  ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו ֶׁשּזֹו ַאְזָהָרה ַאף לְ ;לֹוֶקה
  . ֵּבין ִלְפֵני ְזִריָקה ֵּבין ְלַאַחר ְזִריָקה,ְּבכֹור

 ֹור אוֹ ׁש  ְּבכֹורַא":  ֶׁשֶּנֱאַמר,ֵאין ּפֹוִדין אֹותוֹ  -ַהְּבכֹור יז 
א ִתְפֶּדה ְבכֹור ֶּכֶׂשב אוֹ   ְוֵכן ֵאין .)יז,במדבר יח( "ְבכֹור ֵעז 

 - ֶׁשֵּכיָון ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלָקְרָּבן ; אֹותֹו ְּכֶׁשהּוא ָּתםןמֹוְכִרי
 -  ֶׁשֵאין ַּבִית,ּוַבְּזַמן ַהֶּזה. ן ּבֹו ְזכּות ְּכֵדי ְלָמְכרוֹ הֵ ֵֹאין ַלּכ
 ֻמָּתר ְלָמְכרֹו ְוַאף ַעל ִּפי ֶזה ֲהֵרי ,ֵמדעוֹ  ֲאִכיָלהְולַ הֹוִאיל 
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  .ן ֵּבין ְלִיְׂשָרֵאלהֵ ֹכ ֵּבין לְ ,ֶׁשהּוא ָּתִמים

 אֵּבין ׁשֶ , ן ְלָמְכרֹו ְּבָכל ְזַמןהֵ ֵֹיׁש ַלּכ -ְּבכֹור ַּבַעל מּום יח 
 ּוְכֶׁשהּוא .ֵּבין ַחי ֵּבין ָׁשחּוט, ִּבְפֵני ַהַּבִית ֵּבין ִּבְפֵני ַהַּבִית

א ַּבּׁשּוקּבַ  מֹוְכרֹו - ַעל מּוםּבַ מֹוֵכר ְּבַׂשר ְּבכֹור  , ַּבִית ֲאָבל 
 ֲאָבל ְּבַׂשר ְּבכֹור .)יב,א( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות ִאּסּוֵרי ִמְזֵּבחַ 

ִנים ֶׁשִּנְמנּו הֲ ֹכ וְ .ׁשֶד ֹק ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּבַׂשר ,רּכָ ָּתִמים ֵאינֹו ִנְמ 
  .ֶנֶגד ָמֶנהּכְ  ָמֶנה לֹקֻמָּתִרין ִלְׁש  -ַעל ַהְּבכֹור 

 ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר ְלַהְפִׁשיטֹו - ַהַּמְפִׁשיט ְּבכֹור ַּבַעל מּוםיט 
 ְוֵכן ְׁשָאר .ַמְרִּגיל - ִאם ָרָצה ְלַהְרִּגיל :ְּבֵאי ֶזה ֶּדֶר ֶׁשִּיְרֶצה
  .ַמְפִׁשיט -  ִמן ָהֶרֶגלןִאם ָרָצה ְלַהְפִׁשיטָ : ְּפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִׁשין

ִני    ֶרק ׁשֵ בכור בעל מום   ּפֶ

 ן ְוִנְפִּדי,ָדִׁשים ֶאת ַהּקֳ ן ַהּפֹוְסִלין ַהְּקבּוִעיןָּכל ַהּמּוִמיא 
ט ָעָליו חָ ֲהֵרי ֶזה ִנְׁש ,  ִאם ָנַפל ֶאָחד ֵמֶהן ַּבְּבכֹור- ֲעֵליֶהן

ּוֵרי  ְּבִהְלכֹות ִאּסןּוְכָבר ֵּבַאְרנּו אֹוָתן ַהּמּוִמי. ְּבָכל ָמקֹום
  .ִׁשְבָעה ְוִׁשִּׁשים - ָכרּזָ ּבַ  ִלְהיֹות ֵמֶהן ְוֶׁשָהָראּוי ,)ב פרק( ְזֵּבחַ ִּמ הַ 

 ֶׁשֵאין ַהָּקְרָּבן ֵמֶהן ִמן )ח,ב( ְוָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּמִנינּו ָׁשםב 
א ִנְפִּדין ֲעֵליֶהן ְוֵאין ַהּקֳ ,ַהֻּמְבָחר  ָּכ - ָדִׁשים ְקֵרִבין ָּבֶהן ְו
א ָקֵרבחָ כֹור ִנְׁש ֵאין ַהּבְ   ֶאָּלא ִיְהֶיה עֹוֵמד ַעד ,ט ֲעֵליֶהם ְו

 -ְוֵכן ִאם נֹוַלד ַּבְּבכֹור מּום עֹוֵבר . ֶׁשִּיָּוֵלד לֹו מּום ָקבּועַ 
א ָקֵרבחָ ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ִנְׁש  ֶאָּלא ִיְהֶיה רֹוֶעה , ט ְּבָכל ָמקֹום ְו

  .ָעָליו ְוִיָּׁשֵחט , ּבֹו מּום ָקבּועַ לַֹעד ֶׁשִּיּפ

אֹו ֶׁשָהַרג ְּבֵעד ֶאָחד אֹו ַעל ִּפי , ְוֵכן ִאם ֶנֶעְבָרה ּבֹו ֲעֵבָרהג 
,  ּבֹו מּוםלֹ ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיּפ- דבַ אֹו ֶׁשֻהְקָצה אֹו ֶנעֶ , ַהְּבָעִלים

ן פֶ ֹיֹוֵצא ּד ד .)י,ג( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות ִאּסּוֵרי ִמְזֵּבחַ 
ֵאינֹו  ָהִראׁשֹון ִמְּפֵני ׁשֶ :ֵניֶהן ֵאיָנן ְּבכֹורְׁש  -ְוַהָּבא ַאֲחָריו 

 ֲאִפּלּו ָיָצאת ְנֵקָבה . ְוָהַאֲחרֹון ִמְּפֵני ֶׁשְּקָדמֹו ַאֵחר,ֶּפֶטר ֶרֶחם
  .ֵאינֹו ְּבכֹור -ן ְוָזָכר ֶּדֶר ֶרֶחם פֶ ֶֹּדֶר ּד

ֵרי הּוא ֵאין ּבֹו ְקֻדָּׁשה ְּכָלל ַוהֲ  - סֹניגִ ֹרְּבכֹור ֶׁשהּוא ַאְנְּד ה 
 ּבֹו ְוגֹוְזִזין אֹותֹו ן ְועֹוְבִדי,ן ְּכלּוםהֵ ֹ ֶׁשֵאין ּבֹו ַלּכ,ִּכְנֵקָבה

 ְוֵיָאֵכל ,ֲהֵרי ֶזה ְסֵפק ְּבכֹור -נֹוַלד ֻטְמטּום . ִּכְׁשָאר ַהֻחִּלין
יל ַמִים ִמְּמקֹום ַזְכרּות ֵּבין ִּט ֵּבין ֶׁשהִ , ְּבמּומֹו ִלְבָעָליו

  .בּות ַנְק ִמְּמקֹוםיל ִּט ֶׁשהִ 

 ָּפטּור -  אֹו ֵעז ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין ָרֵחל,ָרֵחל ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין ֵעזו 
ַעד  - )יז,במדבר יח( "ׁשֹור  ְּבכֹורַא":  ֶׁשֶּנֱאַמר,ִמן ַהְּבכֹוָרה

ֹו ִמְקָצת ִסיָמֵני ּבְוִאם ָהָיה . ֶׁשִּיְהֶיה הּוא ׁשֹור ּוְבכֹורֹו ׁשֹור
 ֶׁשֵאין ְל מּום ;ְוהּוא ַּבַעל מּום ָקבּועַ , ֲהֵרי ֶזה ְּבכֹור -ִאּמֹו 
  .)ה,ג( ִמְזֵּבחַ  ִאּסּוֵרי ְּבִהְלכֹות ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכמוֹ  ,ְּבִרָּיתוֹ  ִמִּׁשּנּוי ָּגדֹול

 ָרהּפָ  ְוֵיׁש ּבֹו ִמְקָצת ִסיָמֵני ,ֲאִפּלּו ָּפָרה ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין ֲחמֹור
ֵיׁש ּבֹו ִּדין  יל ּוִמין ַהֲחמֹורהֹואִ , ןהֵ ֹ ֲהֵרי ֶזה ְּבכֹור ַלּכ-

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש - ל ֲאָבל ִאם ָיְלָדה ִמין סּוס אֹו ָּגמָ .ְּבכֹוָרה
 ְלִפיָכ ֵיָאֵכל ; ֲהֵרי הּוא ְסֵפק ְּבכֹור,ָרהּפָ ּבֹו ִמְקָצת ִסיָמֵני 

  .ֵאין מֹוִציִאין ִמָּידוֹ  -ן הֵ ֹּכ ְוִאם ְּתָפסֹו ,ִלְבָעָליו

 אֹותֹו ן קֹוְנִסי, הֹוִאיל ְוָעָׂשה ֲעֵבָרה- ל מּום ַּבְּבכֹורַהַּמִּטיז 
.  ּבֹו מּום ַאֵחר ֵמֵאָליולַֹעד ֶׁשִּיּפ, ט ַעל מּום ֶזהחָ ְוֵאינֹו ִנְׁש 

 אֹותֹו ַעל מּום טֹחֻמָּתר ִלְבנֹו ִלְׁש  -ְוִאם ֵמת ֶזה ַהחֹוֵטא 
  . ָקְנסּו ְּבנֹו ַאֲחָריוא ׁשֶ ,ֶׁשָעָׂשה ָאִביו

 ְּכגֹון ֶׁשָּנַתן ְּדֵבָלה ַעל ָאְזנֹו , ּבֹו מּוםלְֹרִּגיל ַלְּבכֹור ֶׁשִּיּפהִ ח 

ֵּבין ַּבְרֶזל ּבֹו  אֹו ֶׁשָהַל ,ַעד ֶׁשָּבא ֶּכֶלב ּוְנָטָלּה ְוָחַת ָאְזנוֹ 
 אֹו ֶׁשָאַמר ,ְוִנְקְטָעה ַוֲעָׁשִׁשּיֹות ֶׁשִּלְזכּוִכית ְּכֵדי ֶׁשִּתָּקַטע ָידוֹ 

א ִיְׁש - יל ּבֹו מּוםִּט ֹוי ְלהַ ּגלַ   :ֶזה ַהְּכָלל.  ָעָליוֹטח ֲהֵרי ֶזה 
 ְוִאם ; ָעָליוטֹחָאסּור לֹו ִלְׁש  -ֹו ּתָּכל מּום ֶׁשַּנֲעָׂשה ְלַדעְ 

  .ֲהֵרי ֶזה ׁשֹוֵחט ָעָליו -ֹו ּת ְלַדעְ אַנֲעָׂשה ׁשֶ 

ָׁשַמע וְ , 'ָהִייִתי ׁשֹוֲחטוֹ  -ִאּלּו ָנַפל ִּבְבכֹור ֶזה מּום ' ָאַמרט 
א ַנֲעָׂשה ׁשֶ  , ֲהֵרי ֶזה ׁשֹוֵחט ָעָליו- ַהּגֹוי ְוָעָׂשה ּבֹו מּום ֲהֵרי 

 ,יל מּוםִּט ה ַהַּמְרִּגיל ְלהַ ְרִאינּוהּו ֶׁשָעָׂשה ַמֲעׂשֶ  י .וֹ ּתַדעְ ּבְ 
א ,ְוָנַפל ּבֹו מּום  ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ִאם ִנְתַּכֵּון ַלּמּום אֹו 

א ִיְׁש  ֲהֵרי ֶזה- ִנְתַּכֵּון ְּכגֹון ֶׁשָּנַתן לֹו ? ֵּכיַצד.  ָעָליוטֹח 
 ְוֵכיָון ֶׁשָאַכל ֶנְחְלָקה ,ג ְּבֵעִציםָר ֹסְׂשעֹוִרים ְּבָמקֹום ָּדחּוק ְמ 

א ִיְׁש ,  ֲאִפּלּו ָהָיה ָחֵבר- ְׂשָפתוֹ   ְוֵכן ָּכל . ָעָליוטֹחֲהֵרי ֶזה 
  .ֶזהּבָ ַּכּיֹוֵצא 

ַוֲאִפּלּו , ּוְבָעטֹו ְּכֵדי ְלָטְרדוֹ , םָהָיה ְּבכֹור רֹוֵדף ֶאת ָהָאָד יא 
 -  ְוַנֲעָׂשה ּבֹו מּום ִּבְבִעיָטה זוֹ ,םֶד ַֹעט ּבֹו ִמְּפֵני ֶׁשְרָדפֹו ִמּקּבָ 

  . ָעָליוֹטחֲהֵרי ֶזה ִיְׁש 

ְוֵכן ַהּגֹוי , כֹור ֶּדֶר ְׂשחֹוקּבְ ְקַטִּנים ֶׁשִהִּטילּו מּום ּבַ יב 
 ְוִאם ָעׂשּו ְּכֵדי ; ָעָליוטֹח ִיְׁש  ֲהֵרי ֶזה- וֹ ּתֶׁשָעָׂשה ְלַדעְ 

 , ַיִּקיז- ְּבכֹור ֶׁשֲאָחזֹו ָּדםיג  . ָעָליוֹטחא ִיְׁש  -ְלַהִּתירֹו 
 ְוִאם ַנֲעָׂשה ּבֹו מּום ; ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ּבֹו מּוםאּוִבְלַבד ׁשֶ 
  .ט ָעָליוחָ  ֲהֵרי ֶזה ִנְׁש - ְּבַהָּקָזה זוֹ 

 ,ם ֶׁשֵּיֵצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלםֶד ֹק ַּבְּבכֹור ִּטיל מּוםהַ ֻמָּתר לְ יד 
 ֶׁשֵאין ָׁשם ,ַּבְּזַמן ַהֶּזה? ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים. ְוִיָּׁשֵחט ָעָליו

 ֲאָבל ִּבְזַמן ֶׁשַהִּמְקָּדׁש .ִמְּפֵני ֶׁשּסֹופֹו ְלֵהָאֵכל ְּבמּומוֹ , ַּבִית
  .ָאסּור -ַקָּים 

 -ַדַעת לְ  א ֶׁשּמּום ֶזה ָנַפל ׁשֶ רחֵ ֵעד ֶׁשֵהִעיד ִמִּפי ֵעד ַאטו 
ְּבָפַני ָנַפל מּום ֶזה '  ֲאִפּלּו ִאָּׁשה ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר;ֶנֱאָמן
  . ְוִיָּׁשֵחט ָעָליו',ֵמֵאָליו

ן ָהרֹוֶעה ֶנֱאמָ  -ָּכל ַהּמּוִמין ָהְראּוִיין ָלבֹוא ִּביֵדי ָאָדם טז 
א ַנעֲ ,ֵליֶהן ָנְפלּוֵמאֵ ' ֲעֵליֶהן לֹוַמר  ְוִיָּׁשֵחט ',ׂשּו ְּבַכָּוָנה ְו

 ,ֶׁשָהָיה ָהרֹוֶעה ִיְׂשְרֵאִליּבְ ? ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים. ֲעֵליֶהן
 ְוַהְּבכֹור ,ןהֵ ֹ ֲאָבל ִאם ָהָיה ָהרֹוֶעה ּכ.ןהֵ ְֹוַהְּבכֹור ְּבַיד ַהּכ

 ,ןמָ  ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ֶנאֱ - ֲעַדִין הּוא ְּבַיד ְּבָעָליו ַהִּיְׂשְרֵאִלים
  . לוֹ ֶׁשִּיְּתֶנּנּו ְּכֵדי , אֹותֹו ֶׁשָּמא הּוא ִהִּטיל ּבֹו מּוםןחֹוְׁשִדיוְ 

 ,ֶנֱאָמן -ן ַאֵחר ֶׁשּמּום ֶזה ֵמֵאָליו ָנַפל הֵ ֹכן ֶׁשֵהִעיד לְ הֵ ֹּכיז 
 ֶׁשָּכל ;א ֵהם ּגֹוְמִלים ֶזה ֶאת ֶזהּמָ ְוֵאין חֹוְׁשִׁשין ָלֶהם ׁשֶ 
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 ,כֹור ְּכֵדי ְלָאְכלֹו ַּבחּוץּבְ ם ּבַ  ְלַהִּטיל מּוןִנים ֲחׁשּוִדיהֲ ַֹהּכ
,  ֲאָבל ֲחֵברֹו ֵמִעיד לוֹ , ַעל ְיֵדי ַעְצָמםןּוְלִפיָכ ֵאין ֶנֱאָמִני

ן הֵ ֹּכֲאִפּלּו ָּבָניו ּוְבֵני ֵּביתֹו ֶׁשּלַ . ֶׁשֵאין ָאָדם חֹוֵטא ְלַאֵחר
א ִאְׁשּתוֹ ; לֹו ַעל ַהְּבכֹורןְמִעיִדי   .גּופוֹ ּכְ  ִמְּפֵני ֶׁשִהיא , ֲאָבל 

ְוֵהִעיד ָעָליו ֵעד ,  ְוָנַפל ּבֹו מּום,ןהֵ ָֹהָיה ְּבַיד ּכְּבכֹור ׁשֶ יח 
ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ִאם מּום ֶזה , ֶאָחד ֶׁשֶּזה ַהּמּום ֵמֵאָליו ָנַפל

ן הֵ ֹּוָבא ַהּכ, ׁשֹוֲחִטין ָעָליו ֶאת ַהְּבכֹור אֹו ֵאין ׁשֹוֲחִטין ָעָליו
 ְוִהִּתירֹו ,ֶהְרֵאיִתי מּום ֶזה ְלֻמְמֶחה' רָידֹו ְוָאמַ ּבְ ֶׁשהּוא 

א ֶהְרָאהּו ,ןמָ  ֲהֵרי ֶזה ֶנאֱ -' ִלְׁשִחיָטה  ְוֵאין חֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא 
 , ָקָדִׁשים ַּבחּוץֹטח ֶנְחְׁשדּו ִלְׁש א ׁשֶ ,ְוֶׁשָּמא ְּבכֹור ָּתם הּוא

  .)ג,הקרבנות יחמעשה (  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,ֹון ָּכֵרתוִמְּפֵני ֶׁשהּוא עֲ 

ְּבכֹור ֶזה ' ן לֹוַמר ַעל ְּבכֹור ַּבַעל מּוםהֵ ֹן ַהּכ ֶנֱאמָ ְוֵכן טי
א ָנַפל ִּבְרׁשּוִתי,ְנָתנֹו ִלי ִיְׂשָרֵאל ְּבמּומוֹ   ְּכֵדי ָלחּוׁש לֹו ' ְו

ְוהּוא ִמְתָיֵרא ,  ֶׁשַהָּדָבר ָעׂשּוי ְלִהָּגלֹות,וֹ א הּוא ִהִּטילֶׁשּמָ 
ּוהּו ּנָּתִמים ָהָיה ְּבֵעת ֶׁשְּנתַ ' ְמרּוֹאי ְּבָעָליו וְ א ִיְׁשֲאלּוֶׁשּמָ 
  .'לוֹ 

י   ִליׁשִ ֶרק ׁשְ הגיזה; בדיקת המום   ּפֶ

ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהְּבכֹור ֶאָּלא ַעל ִּפי ֻמְמֶחה ֶׁשָּנַתן לֹו א 
ַהֵּתר ְּבכֹורֹות ' ַהָּנִׂשיא ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְרׁשּות ְוָאַמר לוֹ 

א ַיִּתירֹו ֶאָּלא  - לֹ ֲאִפּלּו ָהָיה מּום ָּגדֹול ְוָגלּוי ַלּכ';ןְּבמּומָ 
ְוָכל ַהְּבכֹורֹות ָאָדם רֹוֶאה חּוץ ִמְּבכֹור . ֻמְמֶחה ֶׁשָּנַטל ְרׁשּות

  .ַעְצמוֹ 

ְוָהָיה ַהּמּום ִמן ַהּמּוִמין ַהְּגלּוִיין , ִאם ֵאין ָׁשם ֻמְמֶחהב 
ית ֵעינֹו אֹו ִנְקְטָעה ָידֹו אֹו ִנְׁשְּבָרה ְּכגֹון ֶׁשִּנְסמֵ , ַהּמּוְבָהִקין

 ְוֵכן ְּבכֹור . ַעל ִּפי ְׁשלָׁשה ְּבֵני ַהְּכֶנֶסתטֹח ֲהֵרי ֶזה ִיׁשְ - ַרְגלוֹ 
 ֲהֵרי ֶזה ִנָּתר -  ְוָנַפל ּבֹו מּום ֻמְבָהק,ֶׁשָּיָצא ְלחּוָצה ָלָאֶרץ

  .ַעל ִּפי ְׁשלָׁשה ְּבֵני ַהְּכֶנֶסת

 ,ן ִעּמוֹ הֵ ֹּכַהְּבכֹור ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ֵאין רֹוִאין ֶאת ג 
, ' ָעָליוֹטח ּוֻמָּתר ִלְׁש ,מּום הּוא' ַמר לֹו ַהֻּמְמֶחהֹאיֶׁשָּמא 

א ִיְּתֶנּנּו ַלּכ  ֶׁשַאף ַעל ִּפי ;ןהֵ ְֹוֵיֵל ְוִיְׁשָחֶטּנּו ְלַעְצמֹו ְו
 לֹזּוא ִלגְ ָחׁשּוד ה,  ָקָדִׁשים ַּבחּוץלֹכֵאינֹו ָחׁשּוד ֶלאֱ ׁשֶ 

ְלִפיָכ ִאם ָהָיה ָחָכם ְוָידּוַע ֶׁשהּוא ְמַדְקֵּדק . ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה
  .רֹוִאין לוֹ  -ַעל ַעְצמֹו 

 הֹוִאיל -  ְּכגֹון ֶׁשִּנְקְטָעה ָידֹו אֹו ַרְגלוֹ ,לֹּום ָּגלּוי ַלּכּמָהָיה הַ 
 ,ק ַעל ַעְצמוֹ ֶחְזַקת ְמַדְקּדֵ ּבְ ֲהֵרי ֶזה ,  ֶלָחָכם ַהֻּמְמֶחהוֹ ִביאהֱ וֶ 

  .ןהֵ ְֹלִפיָכ רֹוִאין לֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ִעּמֹו ּכ

 ַאף ַעל - ַהּׁשֹוֵחט ֶאת ַהְּבכֹור ְוַאַחר ָּכ ֶהְרָאה ֶאת מּומוֹ ד 
 ְּכגֹון ,ְּׁשִחיָטהּבַ ֵאינֹו ִמְׁשַּתֶּנה ִּפי ֶׁשהּוא מּום ָּגלּוי ׁשֶ 

,  ַעל ִּפי ֻמְמֶחהא ְוִנְׁשַחט ׁשֶ  הֹוִאיל,ֶׁשֶּנְחְּתָכה ָידֹו אֹו ַרְגלוֹ 
  . ִּכְבכֹור ֶׁשֵּמת, ְוִיָּקֵבר,ֲהֵרי ֶזה ָאסּור

 ּוְבָדקֹו ,יִסיןְּבכֹור ֶׁשָהְיָתה לֹו ֵּביָצה ַאַחת ּוְׁשֵני ּכִ ה 
א ָיָצאת ֵּביָצה ְרּגוֹ חֻ ַהֻּמְמֶחה ְוהֹוִׁשיבּוהּו ַעל  זֹו ּוִמֲעכֹו ְו

בּוָקה ְוִנְמֵצאת ַהְּׁשִנָּיה ְּד , ְמֶחה ְוִנְׁשַחטְוִהִּתירֹו ַהּמֻ , ְׁשִנָּיה
א ִנְמַע. הֹוִאיל ּוִמֲעכוֹ , ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר- ְּכָסִליםּבַ    ֲאָבל ִאם 
  . ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְׁשַחט ַעל ִּפי ֻמְמֶחה-

 ֲהֵרי - ִּפיו ְוָרָאה ֶאת ַהְּבכֹור ְוִנְׁשַחט ַעל ,ֵאינֹו ֻמְמֶחהִמי ׁשֶ ו 
ָּקה ַּד  ְרִביַע לַ ? ְוַכָּמה ְמַׁשֵּלם. ִויַׁשֵּלם ִמֵּביתוֹ ,ֶזה ִיָּקֵבר

א ְיַׁשֵּלם ָּכל ָּדָמיוּוִמְּפֵני מָ . ָּסהּגַ ּוֶמֱחָצה לַ   ִמְּפֵני ?ה 
א ,ה אֹוָתּהַיְׁשהֶ  אְּכֵדי ׁשֶ , ֶׁשָּקְנסּו ֶאת ַּבַעל ַהְּבֵהָמה  ְו

  .ָּקה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְיַגֵּדל ְּבֵהָמה ַּד 

ֵאין ׁשֹוֲחִטין ַעל  -ַהּנֹוֵטל ְׂשָכרֹו ִלְהיֹות רֹוֶאה ְּבכֹורֹות ז 
ְוָיְדעּו ּבֹו ֲחָכִמים ֶׁשֵאין , ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה ֻמְמֶחה ָּגדֹול, ִּפיו

ֵּבין ֶׁשִּנְמָצא , ר ַעל ָהְרִאָּיה ְוַהִּבּקּורּוָפְסקּו לֹו ָׂשכָ , ְּכמֹותוֹ 
א ִיּט,ַעל מּום ֵּבין ֶׁשִּנְמָצא ָּתִמיםּבַ   ָׂשָכר ַעל ְּבֵהָמה זֹו לֹ ְו

 ְורֹוֶאה אֹוָתּה ְלעֹוָלם ָּכל ְזַמן ֶׁשְּמִביִאין ,חּוץ ִמַּפַעם ַאַחת
  .דׁשָ  ָיבֹוא ִליֵדי חֲ א ְּכֵדי ׁשֶ ,אֹוָתּה

ן  ֵאי-  אֹוָתן ְלֵׁשם ֻחִּליןרֶֹהָחׁשּוד ַעל ַהְּבכֹורֹות ִלְמּכח 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ּדֹוֶמה ִלְבַׂשר , ַׂשר ְצָבִאיםֲאִפּלּו ּבְ  ִמֶּמּנּו לֹוְקִחין
 ֲאִפּלּו , ְוֵאין לֹוְקִחין ִמֶּמּנּו עֹורֹות ֶׁשֵאיָנן ֲעבּוִדין;ָהֵעֶגל

ְוֵאין  ';הּוא ְנֵקָבה עֹור' ַמראֹיוְ  ַזְכרּותוֹ  ַֹיְחּת ֶׁשָּמא ,ְנֵקָבהֶׁשּלִ 
  . ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר צֹוִאי, ֲאִפּלּו ְמֻלָּבן, ֶצֶמרלֹוְקִחין ִמֶּמּנּו

ֵאינֹו  ׁשֶ ,י ּוְלָבִדין ְועֹורֹות ֲעבּוִדיןוִ ֲאָבל לֹוְקִחין ִמֶּמּנּו ְט 
הֹותֹו ׁשַ  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַפֵחד לְ ,ְמַעֵּבד עֹור ְּבכֹור ָּתִמים

  . אֹותֹו ְּכִפי ִרְׁשעוֹ ַהַּדָּיִנים ְוִיְקְנסּוּבֹו ֶׁשָּמא ִיְׁשְמעּו , ֶאְצלוֹ 

: ֻמְמֶחה ֶהְרָאהּו לְ אַהְּבכֹור ּוְמָכרֹו ְונֹוַדע ׁשֶ  ֶאת ַהּׁשֹוֵחטט 
 א ּוַמה ּׁשֶ ;ִזיר ָלֶהם ֶאת ַהָּדִמים ְוַיחֲ ,ָאְכלּו -ַמה ֶּׁשָאְכלּו 

ֲאִכיל ֶאת ּמַ ְוֵכן ַהִּדין ּבַ . ִזיר ֶאת ַהָּדִמיםחֲ  ְויַ ,ִיָּקֵבר -ֶנֱאַכל 
  .)יב,מכירה טז( ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְּבִהְלכֹות ֶמָּקח ּוִמְמָּכר, ֵרָפהַהְּט 

 ְוִנְמָצא ְטֵרָפה ַאַחר , ִאם ָּתִמים הּוא:ְּבכֹור ֶׁשִּנְמָצא ְטֵרָפהי 
 ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות ְּפסּוֵלי , ָהעֹור ִיָּׂשֵרף- ֶׁשֻהְפַׁשט
 ַהָּבָׂשר -  ְוִאם ְּבמּומֹו ִנְׁשַחט;ר ִיָּקֵברְוַהָּבׂשָ , )ט,יט( ַהֻּמְקָּדִׁשין

  .ֻמְמֶחה ִּפי ַעל ֶׁשִּנְׁשַחט ְוהּוא ,ְּבעֹורוֹ  ִניםהֲ ַֹהּכ תּווֹ ְוֵיא ,ִיָּקֵבר

  ֵּבין ָּתִמים ֵּבין ַּבַעל מּום,ַהְּבכֹור ֶׁשֶּנֱאַכל ְּבָׂשרֹו ַּכֲהָלָכהיא 
 ֲאָבל ָּכל . ֶנֱהִנין ְּבִגָּזתוֹ  ָּכ, ְּכֵׁשם ֶׁשֻּמָּתר ֵלָהנֹות ְּבעֹורוֹ -

 ֲהֵרי הּוא ָאסּור - ֲאִפּלּו ָנַׁשר, ֶצֶמר ֶׁשִּנְגַזז ִמֶּמּנּו ְּכֶׁשהּוא ַחי
ַאַחר לְ ַוֲאִפּלּו . ֲאִפּלּו ָנַׁשר ִמֶּמּנּו ַאַחר ֶׁשָּנַפל ּבֹו מּום, ַּבֲהָנָיה

 אֹותֹו ַהֶּצֶמר  ֲהֵרי-  ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר ַאַחר ִמיָתתוֹ ,ְׁשִחיָטתוֹ 
  .ְוֵכן ְּבַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ֶׁשָּנַׁשר ִמֶּמּנּו ֵמַחִּיים ְּבִאּסּורֹו עֹוֵמד

 ָּגְזרּו ְּגֵזָרה זֹו ֶאָּלא אׁשֶ  )י,א( הּוְכָבר ֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות ְמִעילָ 
 ,ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנן ָּבִאין ְלַכָּפָרה, ַעל ַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר ִּבְלַבד

.  ֵמֶהןרֹה אֹוָתן ֶאְצלֹו ְּכֵדי ִלַּקח ָּכל ַהֶּצֶמר ֶׁשִּיְנׁשַיְׁשהֶ ֶׁשָּמא 
 ֵּבין ָּתִמים ֵּבין , ֶׁשִּמְצָוה ְלָאְכלֹו ִּבְׁשָנתוֹ )ז,לעיל א( ּוְכָבר ֵּבַאְרנּו
  .ַּבַעל מּום
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ה אֶ  ֶאת ֶׁשהּוא ִנְר : ּוְׁשָחטוֹ ,ָהָיה ּבֹו ֶצֶמר ְמֻדְבָללְּבכֹור ׁשֶ יב 
 ְוהּוא ,ה ִעּמוֹ ֵאינֹו ִנְראֶ  ְוֶאת ׁשֶ ;ֻמָּתר ַּבֲהָנָיה - ֹו ִמן ַהִּגָּזהִעּמ

 ֶׁשֶּזה ְּכִמי ֶׁשָּנַׁשר , ָאסּור- ׁשוֹ ֹארַהֶּצֶמר ֶׁשִעָּקרֹו ָהפּו ְּכַלֵּפי 
 ֶׁשִּנְתָעְרָבה ְּבִגֵּזי ,ֲאִפּלּו ַּבַעל מּום, ִּגַּזת ְּבכֹוריג  .ֵמַחִּיים

 ֲהֵרי הּוא ; ֲאסּוִריםלֹ ַהּכ-  ַאַחת ְּבַכָּמה ֲאָלִפים ֲאִפּלּו,ֻחִּלין
א ַהִּסיט ִמֶּצֶמר  .ּוְמַקֵּדׁש ְּבָכל ֶׁשהּוא, ָּדָבר ָחׁשּוב ָהאֹוֵרג ְמ

 ְמַקֵּדׁש ְּבָכל -  ִמֶּצֶמר ַהֻּמְקָּדִׁשין;ִיָּדֵלק -ַהְּבכֹור ַּבֶּבֶגד 
  .ֶׁשהּוא

ֶרק ְרִביִעי   הפטור והספק בבכור   ּפֶ

א ֶנֱאַמר ;ֶּבֱהַמת ַהֻּׁשָּתִפין ַחֶּיֶבת ַּבְּבכֹוָרהא   ְּבָקְר" 
 ֶׁשִאם ָהָיה ,ֶאָּלא ְלַמֵעט ֻׁשָּתפּות ַהּגֹוי )כג,יד; יז,דברים יב( "ֶנאֹצוְ 

ֲאִפּלּו ָהָיה ַלּגֹוי ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָּבֵאם , ֻעָּברּבָ ֻׁשָּתף ַּבָּפָרה אֹו 
ָהָיה לֹו ְּבֶאָחד . טּור ִמן ַהְּבכֹוָרה ֲהֵרי ֶזה ּפָ - אֹו ַּבָּוָלד

 ָּכל ֶׁשִאּלּו : רֹוִאין-  ְּכגֹון ָיד אֹו ֶרֶגל,ֵניֶהן ֵאֶבר ֶאָחדִמְּׁש 
 ְוִאם ֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיָחֵת ;ֲהֵרי ֶזה ָּפטּור -ֵיָחֵת ִיְהֶיה ַּבַעל מּום 
א ִיָּפֵסל    .ֲהֵרי ֶזה ַחָּיב ַּבְּבכֹוָרה -ֵאֶבר ַהּגֹוי ְו

 ְכִריּנָ ְכִרי אֹו ַהּמֹוֵכר ֻעַּבר ָּפָרתֹו לַ ּנָ ּלַ ַהּלֹוֵקַח ֻעַּבר ָּפָרתֹו ׁשֶ ב 
ְוֵאין ,  ֲהֵרי ֶזה ָּפטּור ִמן ַהְּבכֹוָרה,ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי -

ַהְּמַקֵּבל ְּבֵהָמה ִמן ַהּגֹוי ִלְהיֹות  ג .קֹוְנִסין אֹותֹו ַעל ָּדָבר ֶזה
 אֹו ָנְכִרי ֶׁשִּקֵּבל ִמִּיְׂשָרֵאל ָּכֶזה, ַהְּוָלדֹות ֵּביֵניֶהןֵּפל ָּבּה וְ ִמּטַ 

ֶּפֶטר ֶרֶחם ":  ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲהֵרי ֵאּלּו ְּפטּוִרין ִמן ַהְּבכֹוָרה-
 ַעד - )יב, וראה במדבר ג.ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶרֶחםָּכל ֶּפֶטר :  ושם;ב,שמות יג( "ְּבִיְׂשָרֵאל
  .ְׂשָרֵאל ְּביִ לֶֹׁשִּיְהֶיה ַהּכ

ן ִמן ַהּגֹוי ְּבָממֹון ָקצּוב ּוָפַסק ִעּמֹו ֶׁשִּיְהֶיה ֹאצַהְּמַקֵּבל ד 
 ַאף ַעל ִּפי - ִיְׂשָרֵאלֲחתּו לְ ּפִ  ,ֲחתּוּפִ  ְוִאם ,ַהָּׂשָכר ֵּביֵניֶהן

א ,  ַוֲהֵרי ֵהן ְּכִקְנָינוֹ ,ֶׁשִּבְרׁשּות ִיְׂשָרֵאל ֵהן הֹוִאיל ְוִאם 
 ִיְגֶּבה ִמן ַהְּבֵהמֹות ,ֹו ָממֹון ִלְגּבֹות ִמֶּמּנּוִיְמָצא ַהּגֹוי ֶאְצל

 ַנֲעָׂשה ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאֲחָריּות ֲעֵליֶהן ,ָהֵאּלּו ּוִמַּוְלדֹוֵתיֶהן
 , ּוְפטּוִרין ִמן ַהְּבכֹוָרה,ַוֲהֵרי ַיד ּגֹוי ָּבֶאְמַצע, ְוַעל ַוְלדֹוֵתיֶהן
ֶׁשֲהֵרי ֶׁשְּלִיְׂשָרֵאל , ַחָּיִבין -ֲאָבל ְוַלד ְוָלדֹות . ֵהן ּוַוְלדֹוֵתיֶהן

  . ְוֵאין ַלּגֹוי ֲעֵליֶהן ְרׁשּות,ֵהן

ן ְּבֵהָמה ִמּגֹוי הֶ  ְוָקָנה לֹו ּבָ ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנַתן ָמעֹות ַלּגֹויה 
 . ְוַחֶּיֶבת ַּבְּבכֹוָרה, ָקָנה, ָמַׁשא ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ - ְּבִדיֵניֶהן

 ַאף ַעל - ְׂשָרֵאל ְּבִדיֵניֶהן ְוָנַתן ָמעֹותְוֵכן ִאם ָקָנה ַהּגֹוי ִמּיִ 
  . ּוְפטּוָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה, ָקָנה, ָמַׁשאִּפי ׁשֶ 

ְלָדה ָּפָרתֹו  ִנְתַּגֵּיר יָ א ְוֵאין ָידּוַע ִאם ַעד ׁשֶ ,ר ֶׁשִּנְתַּגֵּירּגֵ ו 
ַח ְּבֵהָמה ַהּלֹוקֵ  ז . ֲהֵרי ֶזה ְּבכֹור ִמָּסֵפק- אֹו ַאַחר ֶׁשִּנְתַּגֵּיר

א ִּבְּכָרה,ִמן ַהּגֹוי  - ְוָיְלָדה ֶאְצלוֹ ,  ְוֵאין ָידּוַע ִאם ִּבְּכָרה אֹו 
 ,ןהֵ ֹ ְוֵאינֹו ַלּכ, ְוֵיָאֵכל ְּבמּומֹו ַלְּבָעִלים,ֲהֵרי ֶזה ְסֵפק ְּבכֹור
  .ָעָליו ָהְרָאָיה ֶׁשַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברוֹ 

ָנּה ּבְ ֹו חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא  ֵאינ- ָלַקח ְּבֵהָמה ְמִניָקה ִמן ַהּגֹויח 
 ַוֲאִפּלּו .ֶחְזַקת ֶׁשָּיְלָדהּבְ ֶאָּלא ֲהֵרי זֹו , ֶׁשְּלַאֶחֶרת ִהיא ְמִניָקה

 ֲהֵרי זֹו -  ַוֲאִפּלּו ְּכִמין ֲחִזיר,ָהָיה ֶזה ֶׁשְּמִניָקה ְּכִמין ַאֵחר
ִמן ְּפטּוָרה  - ְוֵכן ְּבֵהָמה ֶׁשִהיא חֹוֶלֶבת. טּוָרה ִמן ַהְּבכֹוָרהּפְ 

  . ַהְּבֵהמֹות ֵאיָנן חֹוְלבֹות ֶאָּלא ִאם ְּכָבר ָיְלדּובֹר ׁשֶ ,ַהְּבכֹוָרה

 ַעד , ֲהֵרי זֹו ְּבֶחְזַקת ֶׁשִּבְּכָרה- ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה ִמִּיְׂשָרֵאלט 

א ָיְלָדה וֹ ֶׁשּיֹוִדיע  ֶׁשֵאין ַהִּיְׂשְרֵאִלי ׁשֹוֵתק ,ַהּמֹוֵכר ֶׁשֲעַדִין 
  ּוְלִפיָכ,ּוַוַּדאי ֶׁשִּבְּכָרה,  ָקָדִׁשים ַּבחּוץלֹכְוגֹוֵרם לֹו ֶלאֱ 
  .ְמָכָרּה ְסָתם

א ִנְתָּבֲאָרה צּוָרתֹו ֻעָּברְּבֵהָמה ַּדָּקה ֶׁשִהִּפיָלה י   ֶׁשֲעַדִין 
 ִאם ָאְמרּו -' ִטּנּוף'ֶזה הּוא ַהִּנְקָרא וְ , לֹּכַהְרֵּבה ְוִנְּכָרה לַ 

 ֲהֵרי זֹו ְּפטּוָרה ִמן ',דסַ ִּנפְ  ֶאָּלא ׁשֶ , הּואֻעָּבר' ָהרֹוִעים
 ַהּלֹוֵקַח , ְלִפיָכ.ְוָצִרי ְלַהְראֹותֹו ְלרֹוֶעה ָחָכם, ַהְּבכֹוָרה
 ְׁשָנָתּה ְּבתֹו ֶאְצלוֹ  ְלָדהְויָ  ְקַטָּנה ָהְיָתה ֲאִפּלּו ,ַהּגֹוי ִמן ְּבֵהָמה

  .ת ַהּגֹויֶׁשָּמא ִטּנּוף ִהִּפיָלה ִּבְרׁשּו,  ֲהֵרי ֶזה ְסֵפק ְּבכֹור-

ֶׁשֵאין , ן ָוָלדמָ  ֲהֵרי ֶזה ִסי- ְוֵכן ְּבֵהָמה ַּגָּסה ֶׁשִהִּפיָלה ִׁשְלָיה
א ָוָלד  ּוֻמָּתר ְלַהְׁשִלי . ְוִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה,ִׁשְלָיה ְּב

 ,ָכר ֶׁשֵאין ִמְתַקֵּדׁש ַּבְּבכֹוָרה ֶאָּלא זָ ,אֹוָתּה ַהִּׁשְלָיה ַלְּכָלִבים
 ּוְכָבר ,ֶמֱחָצה ְזָכִרים ּוֶמֱחָצה ְנֵקבֹות -ּנֹוָלִדים ְוֶחְזַקת הַ 

 ֵאינֹו - ָצת ִסיָמֵני ִאּמוֹ ְק ֶׁשַהָּזָכר ֶׁשֵאין ּבֹו ִמ  )ו,לעיל ב(ֵּבַאְרנּו 
 ְוִנְמָצא ִמעּוט ַהּנֹוָלִדים ֵהן ַהִּמְתַקְּדִׁשין ,ִמְתַקֵּדׁש ַּבְּבכֹוָרה

ֲאָבל ֶּבֱהַמת ָקָדִׁשים . ּוטעִּמ ְוֵאין חֹוְׁשִׁשין לַ , ַּבְּבכֹוָרה
  .ֵקבֹותּנְ ֶׁשַהְּזָכִרים ָּבּה ּכַ , ִּתָּקֵבר -ֶׁשִהִּפיָלה ִׁשְלָיה 

ֲהֵרי זֹו ִנְפְטָרה ִמן  -ְּבֵהָמה ַּגָּסה ֶׁשִהִּפיָלה ֲחָרַרת ָּדם יא 
 , ְוָרָבה ָעָליו ַהָּדם, ֶׁשֶחְזָקָתּה ֶׁשַהָּוָלד ְּבתֹוָכּה,ַהְּבכֹוָרה
,  ְוקֹוְבִרין ֲחָרָרה זֹו ְּכמֹו ֵנֶפל ָּכל ְמַבֶּכֶרת. ּוִבְּטלוֹ וֹ ְוִהְפִסיד

 ? ְוָלָּמה קֹוְבִרין אֹוָתּה.הּׁשָ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַּבֲחָרָרה זֹו ְקדֻ 
  . ֶׁשִּנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה,ְּכֵדי ְלַפְרֵסם ַהָּדָבר

ֶׁשַהָּוָלד ָּבָאָדם  )א,איסורי ביאה י(ְּכָבר ֵּבַאְרנּו ְּבִעְנַין ִנָּדה יב 
ֵאינֹו  - ת ֵמַאְרָּבִעיםְוַהַּמֶּפֶלת ְלָפחּו, ר ְלַאְרָּבִעים יֹוםמָ ִנגְ 
א ָעְמדּו ֲחָכִמים ַעל ִמְנַין ַהָּיִמים  -ֲאָבל ְוַלד ְּבֵהָמה . ָוָלד

ֵאיָנּה ִמְתַעֶּבֶרת  - ֲאָבל ָאְמרּו ֶׁשַהַּמֶּפֶלת ִטּנּוף ; ּבוֹ ִּיָּגֵמרׁשֶ 
א ְמַקֶּבֶלת ָוָלד ַאֵחר ְלָפחּוַאֲחָר    . יֹוםלִׁשיםְּׁש ִמ ת יו ְו

ר ֵּכן חַ  ַהָּבא ַא-  ֵריָקִניתת ְמֵלָאה ּוָבאתְּבֵהָמה ֶׁשָּיָצאיג 
 ;ָבר ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵטר ַּבְּבכֹוָרה ִהִּפיָלהֶׁשָּמא ָּד  ,ְּבכֹור ִמָּסֵפק

ה ּקָ ּפִ ׁש ּכַ ֹארִּגילּו ֵהָמה ְּפִטיַרת ֶרֶחם ַעד ֶׁשַּיעְ ְוֵאין ְלִנְפֵלי ּבְ 
  .ֶׁשָּלֵעֶרב

 ְמַחֵּת ֵאֶבר ֵאֶבר ּוַמְׁשִלי - ְמַבֶּכֶרת ַהְּמַקָּׁשה ֵליֵלדיד 
 , ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר- ָיָצא ֻרּבוֹ .  ְוַהָּבא ַאֲחָריו ְּבכֹור,ַלְּכָלִבים

ֶבר  ְוָחַת אֵ , ְוִאם ָחַת ֵאֶבר ְוִהִּניחוֹ .ְוִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה
ֵרי ָּכל ָהֵאָבִרים ְצִריִכין הֲ  - ַעד ֶׁשִהְׁשִלים ֻרּבוֹ , ְוִהִּניחוֹ 
ֵּבין ָׁשֵלם ,  ֵּכיָון ֶׁשָּיָצא ֻרּבוֹ ; ְוִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה,ְקבּוָרה

  .  ִנְתַקֵּדׁש ְלַמְפֵרעַ - ַוֲהֵרי הּוא ְלָפֵנינּו, ֵּבין ְמֻחָּת
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 -  ְוָחַזר ְוָיָצא ְׁשִליׁש ַאֵחר,יוֹ ּג ּוְמָכרֹו לַ ,ָיָצא ְׁשִליׁשטו 
 ָיָצא ְׁשִליׁש ֶּדֶר . ְוִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה,ִנְתַקֵּדׁש ְלַמְפֵרעַ 

 בֹר ֶׁשהָ , ֵאינֹו ָקדֹוׁש-  ּוְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ֶּדֶר ֶרֶחם,ןפֶ ֹּד
א ָיָצא ֶּדֶר ֶרֶחם   .ּוְלַמְפֵרַע הּוא ִמְתַקֵּדׁש, ָהִראׁשֹון 

 -  ַוֲהֵרי ֶזה ַהּיֹוֵצא ֻרּבֹו ֶׁשָּלֻעָּבר,א ִמעּוט ֵאֶבר ָּגדֹולָיצָ טז 
 ְוהּוא ,ָיָצא ֲחִצי ָהֻעָּבר. ְוִיָּקֵבר ַהּיֹוֵצא, ִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה

 ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק ִאם ִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה - ֵאֶבר ַהּיֹוֵצאֻרּבֹו ֶׁשּלָ 
א ִנְפְטָרה   .ְסֵפק ְּבכֹור א ַאֲחָריו ְלִפיָכ ַהּבָ ,אֹו 

א ָנַגע ּבָ יז  אֹו ֶׁשְּכָרכֹו , םחֶ ֶר ְּבכֹור ֶׁשְּכָרכֹו ְּבִסיב ְוהֹוִציאֹו ְו
 - ְּבִׁשְלַית ְּבֵהָמה ַאֶחֶרת אֹו ֶׁשִּנְכְרָכה ָעָליו ֲאחֹותֹו ְוָיָצא

א ָנַגע ָּבֶרֶחם ִמָּכל ָמקֹום   . ֲהֵרי ֶזה ְסֵפק ְּבכֹור,הֹוִאיל ְו

ֲהֵרי  - ָלֶזה ְוִנְכַנס ִמֶּזה ְוָיָצא ,ָלֶזה ֶזה ְרָחִמים ְׁשֵני ְדִּביקהִ יח 
 ,ַהְּבכֹור ּהּבָ  ֶׁשִּנְכַנס ַהְּבֵהָמה ַהְּבכֹוָרה ִמן ִנְפְטָרה ִאם ָסֵפק ֶזה

א ִנְפְטָרה ַעד ֶׁשִּיפְ  ,ר ֶרֶחםטַ ֶׁשֲהֵרי ּפָ    . ַרְחָמּה ְוָלָדּהרֹטאֹו 

 ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק ִאם - ת ָהֶרֶחם ְוָיָצאיתּו ָּכְתֵלי ּבֵ חֲ ִנפְ יט 
ית ָהֶרֶחם ֶנֶעְקרּו ָּכְתֵלי ּבֵ כ . ְנִגיַעת ֶרֶחם ְמַקֶּדֶׁשת אֹו ֲאִוירוֹ 

 אֹו ְמַקֵּדׁש ַאף ,ְמקֹומֹו ְמַקֵּדׁש ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק ִאם ּבִ - ְּבַצָּוארוֹ 
  .חּוץ ִלְמקֹומוֹ 

 ן ִנְפַרץ ִמְקָצתָ .דֹוׁשֵאינֹו קָ  -ית ָהֶרֶחם ִנְגְממּו ָּכְתֵלי ּבֵ כא 
 אֹו ֶׁשָהָיה ,ְועֹוֵמד ְמֻרֶּבה ַעל ַהָּפרּוץ ְוָיָצא ֶּדֶר ַהָּפרּוץ
 ֲהֵרי ֶזה ְסֵפק - ַהָּפרּוץ ְמֻרֶּבה ַעל ָהעֹוֵמד ְוָיָצא ֶּדֶר ָהעֹוֵמד

  .ְּבכֹור

י    ֶרק ֲחִמיׁשִ המו ושמסחר; הבכורספק מי    ּפֶ

 ֲאִפּלּו ָיְצאּו ְׁשֵני - ָיְלָדה ְׁשֵני ְזָכִרים וְ , ִּבְּכָרהאָרֵחל ׁשֶ א 
הֹוִאיל ְוֵאין וְ  ; ָקַדם ֶאָחדא ִאי ֶאְפָׁשר ׁשֶ ,ָראֵׁשיֶהן ְּכֶאָחד

ְוַהֵּׁשִני , ן נֹוֵטל ֶאת ַהָּכחּוׁשהֵ ֹ ַהּכ- ָידּוַע ֵאי ֶזה ָיָצא ִראׁשֹון
 ֶׁשֶּזה ַהַחי ,ן ְּכלּוםהֵ ֵֹאין ַלּכ -ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן . ְסֵפק ְּבכֹור
  . ָעָליו ָהְרָאָיהֵמֲחֵברוֹ  ְוַהּמֹוִציא ,ָסֵפק הּוא

 ֶׁשָּמא ַהְּנֵקָבה ,ק ֲהֵרי ַהָּזָכר ָספֵ - ר ּוְנֵקָבהְוֵכן ִאם ָיְלָדה ָזכָ 
 ֶׁשַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ,ן ְּכלּוםהֵ ֹ ְלִפיָכ ֵאין ַלּכ;ָיָצאת ְּתִחָּלה
  .ָעָליו ָהְרָאָיה

 ְׁשֵניֶהם -  ְוָיְלדּו ְׁשֵני ְזָכִרים, ִּבְּכרּואׁשֶ  יוְׁשֵּתי ְרֵחלָ ב 
ן הֵ ֹ ַהּכ- ְׁשֵני ְזָכִרים ּוְנֵקָבה. ןהֵ ַֹהָּזָכר ַלּכ -ר ּוְנֵקָבה  ָזכָ .ןהֵ ַֹלּכ

 - ְוִאם ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן. ְסֵפק ְּבכֹור  ְוַהֵּׁשִני,נֹוֵטל ֶאת ַהָּכחּוׁש
 ,ַחי ְסֵפק ְּבכֹור הּוא ֶׁשֶּזה ַהָּזָכר הַ ;ן ְּכלּוםהֵ ֵֹאין ַלּכ

  .ְוַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

ֲהֵרי  -ר אֹו ְׁשֵני ְזָכִרים ּוְׁשֵּתי ְנֵקבֹות ָיְלדּו ְׁשֵּתי ְנֵקבֹות ְוָזכָ 
 ֶׁשָּמא ַהְּנֵקָבה נֹוְלָדה :ֵמרוֹ  ֶׁשֲאִני א,ַהְּזָכִרים ְסֵפק ְּבכֹור

 ,ן ְּכלּוםהֵ ֹיָכ ֵאין ָּכאן ַלּכ ְלפִ . ְוַאַחר ָּכ ַהָּזָכר,ְּתִחָּלה
  .ֶׁשַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה

ֶאָחד לֹו  -  ְוָיְלדּו ְׁשֵני ְזָכִרים, ִּבְּכָרהאת ִּבְּכָרה ְוַאַחת ׁשֶ חַ ַא
ן נֹוֵטל ֶאת הֵ ַֹהּכוְ  ,ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְסֵפק ְּבכֹור, ןהֵ ְֹוֶאָחד ַלּכ
 ֶׁשֶּזה ַהַחי ,ן ְּכלּוםהֵ ֵֹאין ָּכאן ַלּכ -ֶהן ֵמת ֶאָחד מֵ . ַהָּכחּוׁש
, ן ְּכלּוםהֵ ֵֹאין ָּכאן ַלּכ -ר ּוְנֵקָבה ְוֵכן ִאם ָיְלדּו ָזכָ . ָסֵפק הּוא
  .ְסֵפק ְּבכֹור הּוא ֶׁשֶּזה ַהָּזָכר

 , ּבֹו מּוםלֹ ִּדינֹו ֶׁשִּיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיּפ- ָּכל ְּבכֹור ֶׁשהּוא ָסֵפקג 
ֵאין מֹוִציִאין אֹותֹו  -ן הֵ ֹֹו ַהּכס אֹותפַ  ְוִאם ּתָ ;ָליוְוֵיָאֵכל ִלְבעָ 

 ֶׁשֵאין , ֲאָבל ֵאינֹו ַמְקִריבוֹ . ְואֹוֵכל אֹותֹו ְּבמּומוֹ ,ִמָּידוֹ 
  . ֻחִּלין ָּבֲעָזָרהטֹחֶׁשָּמא ִיְׁש , ַמְקִריב ְלעֹוָלם ֶאָּלא ְּבכֹור ַוַּדאי

 ְוֵאין ,ְוָיְלדּו, ן ְמַבְּכרֹותֶעְדרֹו ְמַבְּכרֹות ְוֶׁשֵאינָ ּבְ ִמי ֶׁשָהָיה ד 
ְוִנְכַנס ּוָמָצא ֶאת ַהְּמַבְּכרֹות ְמִניקֹות ְנֵקבֹות ְוֶאת , ָׁשם ָאָדם
 ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא ְּבָנּה - רֹות ְמִניקֹות ְזָכִריםּכְ בַ ֶׁשֵאיָנן ְמ 

א ֲהֵרי  ֶאּלָ , ּוְבָנּה ֶׁשָּלזֹו ָּבא לֹו ֵאֶצל זוֹ ,זֹו ָּבא לֹו ֵאֶצל זוֹ ֶׁשּלָ 

  .ָנּהּבְ  ֶׁשָּכל ַאַחת ְמִניָקה ,ַהָּדָבר ְּבֶחְזָקתוֹ 

ָהֶאָחד ְּבכֹור , ְׁשַנִים ֶׁשִהְפִקידּו ְׁשֵני ְזָכִרים ֵאֶצל רֹוֶעהה 
  ַמִּניַח ָהרֹוֶעה ַהֵּׁשִני ֵּביֵניֶהן- ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהן, ְוַהֵּׁשִני ָּפׁשּוט

 ,ּוְׁשֵניֶהן חֹוְלִקין אֹותוֹ , ר ַוֲהֵרי הּוא ְסֵפק ְּבכוֹ ,ּוִמְסַּתֵּלק
  .ד ֵמֶהן ַמִּכיר ֶאת ֶׁשּלוֹ חָ ֶׁשֵאין אֶ 

ְוִהִּניחֹו ַּבַעל ַהַּבִית ִעם , ִהְפִקיד ְּבכֹור ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִיתו 
 : ְוֵאין ָידּוַע ֵאי ֶזה הּוא,ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהן, ָּפׁשּוט ֶׁשּלוֹ 

ַוֲאִפּלּו . ֵרי הּוא ְסֵפק ְּבכֹור ַוהֲ ,ָעָליו ָהְרָאָיה ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברוֹ 
ן ֶׁשִהִּניַח ְּבכֹורֹו ַּבֲחַצר ַּבַעל ַהַּבִית ִעם ָּפׁשּוט הֵ ֹרֹוֶעה ּכ

ָעָליו  ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברוֹ  , ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהן,ֶׁשְּלַבַעל ַהַּבִית
 ,ְוֵאין מֹוִציִאין ֵמֲחַצר ַּבַעל ַהַּבִית ֶאָּלא ִּבְרָאָיה. ָהְרָאָיה

ֵרי ִמַּדַעת ַּבַעל ַהְּבכֹור ִהִּניחֹו ִעם ַהָּפׁשּוט ֶׁשְּלַבַעל ֶׁשהֲ 
  .ַהַּבִית

ן ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ְלִפיָכ ֶנֱאמָ .א ֶנְחְׁשדּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּבכֹורֹותז 
 ְואֹוֵכל אֹותֹו ,ְורֹוִאין לֹו מּומוֹ , 'ֶזה ְסֵפק ְּבכֹור הּוא' לֹוַמר

  .מּומוֹ ּבְ 

ַחָּיִבין  - ְוִנְפּדּו ,ים ֶׁשָּקַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקֵּדָׁשןָּכל ַהֳּקָדִׁש ח 
אֹו ֶׁשִהְקִּדיָׁשן ,  ְוִאם ָקַדם מּום עֹוֵבר ְלֶהְקֵּדָׁשן.ַּבְּבכֹוָרה

 ְּפטּוִרין ִמן - ְּתִמיִמין ְוַאַחר ָּכ נֹוַלד ָלֶהן מּום ָקבּוַע ְוִנְפּדּו
א ָיְצאּו ְלֻחּלִ ,ַהְּבכֹוָרה ִמְּפֵני ֶׁשֵהן , ָברין ְלָכל ָּד  ֶׁשֲהֵרי 

  .)ט,א(ה ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות ְמִעילָ , ֲאסּוִרין ְּבִגָּזה ַוֲעבֹוָדה

 ַחֶּיֶבת -  ִםיעֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִּבירּוָׁשלַ ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה ִמְּמ ט 
י זֹו ֲהרֵ  - ֲאָבל ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה ִמֵּפרֹות ְׁשִביִעית .ַּבְּבכֹוָרה

ר ְּבֵפרֹות ֹחסְ לִ  ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי ,ְּפטּוָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה
 ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְוָהְיָתה" :ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ָּבּה, ְׁשִביִעית
א  ְלָאְכָלה - )ו,הויקרא כ( "ְלָאְכָלה  ְוִאם ִּתְהֶיה .חֹוָרהִלסְ ְו

ֶׁשֲהֵרי ָיָצא , ֵּכר ַּבְּבכֹורֲהֵרי ֶזה ִמְׂשּתַ  -ַחֶּיֶבת ַּבְּבכֹוָרה 
  .ִמּתֹוַרת ֵּפרֹות ְׁשִביִעית

 )יח-טז,מאכלות אסורות ח( י ַמֲאָכלֹותּורֵ ּסְּכָבר ֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות אִ 
 ַברכְ  ּו.ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְסחֹוָרה ַּבְּדָבִרים ָהֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה
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 .ֲעׂשֹות ְסחֹוָרה ַּבְּתרּומֹותֶׁשָאסּור לַ  )כא,יב(ֵּבַאְרנּו ִּבְתרּומֹות 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּמָּתר , ְוֵכן ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְסחֹוָרה ַּבְּבכֹורֹות

ָלַקח ְּבכֹור ְלִמְׁשֵּתה  י .)יח- יז,לעיל א( ְלָמְכָרם ַעל ֶּדֶר ֶׁשֵּבַאְרנּו
א ָצַר לֹו ,ֶרֶגלנֹו אֹו לָ ּבְ    .ֻמָּתר ְלָמְכרוֹ  - ְו

ן הֶ לָ ִמין ׁשָ ֲאָבל ,  ְּבכֹורֹות ְּתִמיִמין ְלִיְׂשָרֵאלִמיןׁשָ ֵאין יא 
ִנים הֲ ִֹמין ְּבכֹורֹות ְּתִמיִמין ַלּכְוׁשָ . ְּבכֹורֹות ַּבֲעֵלי מּוִמין

 ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר ,ֶׁשֵהן עֹוְמִדין ְלֵהָאֵכל ְּבמּוָמן, ַמן ַהֶּזהּזְ ּבַ 
  .ן ַּבֲעֵלי מּוִמיןָלהֶ ִמין ֶׁשּׁשָ 

ֶרק שִׁ    יּפֶ ִ מעשר בהמה   ׁשּ

ה ִמָּכל ְּבֵהמֹות ְטהֹורֹות ָׂשָר  ְלַהְפִריׁש ֶאָחד ֵמעֲ הִמְצוָ  א
ְוֵאין ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ֶאָּלא . ְלדּו ָלָאָדם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהּוָ ֶׁשּיִ 

 ..."ןאֹצר ָּבָקר וָ ׂשַ ַמעְ  ְוָכל":  ֶׁשֶּנֱאַמר,דן ִּבְלבַ ֹאצְּבָבָקר וָ 
  .)לב,ויקרא כז(

א ּבַ ְעַׂשר ְּבֵהָמה נֹוֵהג ּבַ מַ ב   ְונֹוֵהג ,ְקָּדִׁשיןּמֻ ֻחִּלין ֲאָבל 
ֲאָבל .  ִּבְפֵני ַהַּבִיתאִּבְפֵני ַהַּבִית ְוׁשֶ , ָּבָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ

ְוִתְּקנּו ֶׁשֵאין ,  ְּבֵהָמה ַּבְּזַמן ַהֶּזהְלַעֵּׂשרֲחָכִמים ָאְסרּו 
, ְכֵלהּו ָּתִמיםֹאיְּגֵזָרה ֶׁשָּמא , ַהַּבִיתְמַעְּׂשִרין ֶאָּלא ִּבְפֵני 

.  ֶׁשהּוא ְׁשִחיַטת ָקָדִׁשים ַּבחּוץ,א ִליֵדי ִאּסּור ָּכֵרתּבָ ְוִנְמָצא 
  .ל ְּבמּומוֹ ֵיָאכֵ  וְ , ֲהֵרי ֶזה ַמֲעֵׂשר- ַמן ַהֶּזהּזְ ְוִעֵּׂשר ּבַ ְוִאם ָעַבר 

 ד .ם ְוִיְׂשְרֵאִליםיִוּיִ ִנים לְ הֲ ֹ ּכ: ַחָּיִבין ְּבַמְעַׂשר ְּבֵהָמהלַֹהּכג 
ט ָּבֲעָזָרה ְוזֹוְרִקין ָּדמֹו חָ ְוִדין ַמְעַׂשר ְּבֵהָמה ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁש 

 ּוְׁשָאר ַהָּבָׂשר ,ְזִריָקה ַאַחת ְּכֶנֶגד ַהְּיסֹוד ּוַמְקִטיִרין ֵאמּוָריו
 ְוֵאין , ִּכְׁשָאר ָקָדִׁשים ַקִּלים, ִםיֶנֱאָכל ַלְּבָעִלים ִּבירּוָׁשלַ 

ְוִאם ָהָיה .  ַּכֶּפַסח, ֶאָּלא ֻּכּלֹו ַלְּבָעִלים,ִנים ּבֹו ְּכלּוםהֲ ֹּכלַ 
ֵּבין ֶׁשָּנַפל ּבֹו מּום ֵּבין ֶׁשִהְפִריׁשֹו ַּבְּתִחָּלה , ַּבַעל מּום

  . ֲהֵרי ֶזה ֶנֱאָכל ְּבָכל ָמקֹום- מּומוֹ ּבְ 

 ְלִפי ,ם אֹותֹו ְּכֶׁשהּוא ָּתִמירָֹאסּור ִלְמּכ -ַמְעַׂשר ְּבֵהָמה ה 
 ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו ֶׁשֶּזה ;)לג, כזשם( " ִיָּגֵאלא" :ֶׁשֶּנֱאַמר ּבוֹ 

ֶׁשֵאינֹו ,  ִאּסּור ְמִכיָרה ִּבְכָללוֹ ַאף - " ִיָּגֵאלא"ֶׁשֶּנֱאַמר 
א ָעָׂשה . ִנְגָאל ְוֵאינֹו ִנְמָּכר ְּכָלל ְוֵיָרֶאה ִלי ֶׁשַהּמֹוֵכר ַמֲעֵׂשר 

ְּכמֹוֵכר ֶחְרֵמי ,  ּוְלִפיָכ ֵאינֹו לֹוֶקה,א ָקָנה לֹוֵקחַ  ְו,לּוםּכְ 
ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר , רַֹאּוְכמֹוֵכר ְיַפת ּת,  ָקָנה לֹוֵקחַ א ׁשֶ ,ִניםהֲ ֹּכ

  .)ו,מלכים ומלחמות ח( ִּבְמקֹומוֹ 

 ַוֲאִפּלּו , אֹותֹו ַּבַעל מּוםרֹ ֶׁשָאסּור ִלְמּכ,ִמִּדְבֵרי סֹוְפִריםו 
ִלין ָמֶנה ְק  ְלִפיָכ ֵאין ׁשוֹ .ּו ַחיּנָרה ֶׁשָּמא ִיְמְּכֶר זֵ  ּגְ ,טָׁשחּו

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא , ֶנֶגד ָמֶנה ַּבַּמֲעֵׂשר ְּכֶדֶר ֶׁשּׁשֹוְקִלין ַּבְּבכֹורּכְ 
ּוַמְעַׂשר ְּבֵהָמה ֶׁשַּלְּיתֹוִמים ֶׁשִּנְׁשַחט  ז .מֹוֵכרּכְ ה ִנְראֶ 

 ִמְּפֵני ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה ;ַדְרּכוֹ  ֻמָּתר ְלָמְכרֹו ּכְ - ְּבמּומוֹ 
א ָּגְזרּו ָעָליו   .ַלְּיתֹוִמים 

 ֶחְלּבֹו ְוִגיָדיו ְועֹורֹו רֹ ֻמָּתר ִלְמּכ- ר ֶׁשִּנְׁשַחט ְּבמּומוֹ ֲעׂשֵ מַ ח 
א ָאְסרּו ִלְמּכ, ְוַעְצמֹוָתיו ְוִאם . דָׂשרֹו ִּבְלבַ ּבְ  ֶאָּלא רְֹו

 לֹ ּוָמַכר ַהּכ, ָהעֹור ְוַהֵחֶלב ְוַהִּגיִדיןִהְבִליַע ְּדֵמי ַהָּבָׂשר ִּבְדֵמי
ְוִהְבִליַע ,  ְוִאם ָהיּו ְּדֵמי ָהֲעָצמֹות ְיָקִרים.ֻמָּתר -ְּבַהְבָלָעה 

  . ֻמָּתר- ְּדֵמי ַהָּבָׂשר ִּבְדֵמי ָהֲעָצמֹות

מּום ֶזה ֵמֵאָליו '  לֹוַמר, ֶנֱאָמִנין ַעל מּוֵמי ַמֲעֵׂשרלַֹהּכט 
א ַנֲעָׂשה,ָּבא  ֲאִפּלּו ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנן ֶנֱאָמִנין ַעל .'ַדַעת לְ  ְו

ְורֹוֶאה ָאָדם מּוֵמי ַמֲעֵׂשר .  ֶנֱאָמִנין ַעל ַהַּמֲעֵׂשר- ַהְּבכֹור
 ַיִּטיל מּום -  ֶׁשִאם ִיְרֶצה;ִאם ָהָיה ֻמְמֶחה, ֶׁשּלֹו ּוַמִּתירוֹ 

ַעל מּום  ְוִנְמָצא ַהַּמֲעֵׂשר ּבַ ,ְּבָכל ֶעְדרֹו ְוַאַחר ָּכ ְיַעֵּׂשר
  .ִמְּתִחָּלתוֹ 

 - ַמָּתָנהּבְ ָׁשָנה זֹו אֹו ֶׁשִּנְּתנּו לֹו ּבְ ַהּלֹוֵקַח ְטָלִאים ֶׁשּנֹוְלדּו י 
 ,ְלִפיָכ. ְלדּו ִּבְרׁשּותוֹ ּוָ  ַעד ֶׁשּיִ ,ַהַּמֲעֵׂשרֲהֵרי ֵהן ְּפטּוִרין ִמן 

ה ְטָלִאים  ְוֵהִביא ֶזה ֵמָא,ְּבֵהמֹותּבַ ַהֻּׁשָּתִפין ֶׁשִּנְׁשַּתְּתפּו 
 ֲהֵרי - ןהֶ  ְוִנְׁשַּתְּתפּו ּבָ , ְוֵעְרבּו אֹוָתן,ְוֵהִביא ֶזה ֵמָאה ְטָלִאים

  ְוֵכן.ֶׁשָּכל ָטֶלה ֵמֶהן ְּכָמכּור, ַהַּמֲעֵׂשרַהָּמאַתִים ְּפטּוִרין ִמן 
ֲהֵרי ֵהן ְּפטּוִרין ִמן  -ְרׁשּו ְטָלִאים ֵמֲאִביֶהן ּיָ ָהַאִחים ׁשֶ 
ר ִמָּכאן ֵמֵאּלּו ּנֹוָלִדין ָלֶהן ְּבֻׁשָּתפּות ְלַאחַ ֲאָבל הַ . ַהַּמֲעֵׂשר
  .ֲעֵׂשרּמַ  ַחָּיִבין ּבַ - ֵּבין ַלֻּׁשָּתִפין ֵּבין ָלַאִחים, ַהְּבֵהמֹות

עֹות ֵהמֹות ִמְּמ ְוָקנּו ּבְ , עֹותּמָ ְוֵכן ִאם ָהיּו ֻׁשָּתִפין ּבַ 
ֲהֵרי  -ְּיֻרָּׁשה עֹות הַ ֵהמֹות ִמְּמ ְוָהַאִחים ֶׁשָּקנּו ּבְ , ַהֻּׁשָּתפּות

 ֶׁשֲהֵרי ִּבְרׁשּוָתן ;ֲעֵׂשרּמַ ַהּנֹוָלִדין ֵמֶהן ְלַאַחר ִמָּכאן ַחָּיִבין ּבַ 
  . ַוֲהֵרי ֵהן ְּכִאיׁש ֶאָחד,נֹוְלדּו

ָחְלקּו ָהַאִחים ְוַהֻּׁשָּתִפין ַאַחר ֶׁשּנֹוְלדּו ָלֶהן ַהְּבֵהמֹות 
 ; ֵאּלּו ְּפטּוִרין ִמן ַהַּמֲעֵׂשרֲהֵרי - ְוָחְזרּו ְוִנְׁשַּתְּתפּו ,ִּבְרׁשּוָתן

 ;ָּפטּור - ְוַהָּלקּוַח , ְלקּוִחיןלַֹנֲעׂשּו ַהּכ -קּו ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָחלְ 
א ,ְּבֵהמֹותּבַ  ֲהֵרי ִנְׁשַּתְּתפּו - ּוְכֶׁשָחְזרּו ְוִנְׁשַּתְּתפּו  ַוֲעַדִין 

ף ַעל ִּפי ְוַא. ָיְלדּו ָלֶהן ִּבְרׁשּוָתן ַאַחר ִׁשּתּוף ֶזה ַהֵּׁשִני
 ַוֲעָׂשָרה , ּוְטָלִאים ְּכֶנֶגד ְטָלִאים,קּו ְּגָדִיים ְּכֶנֶגד ְּגָדִייםֶׁשָחלְ 
  . ַוֲהֵרי ֵהם ִּכְלקּוִחין, ְּפטּוִרין ִמן ַהַּמֲעֵׂשרלַֹהּכ - ֲעָׂשָרה ְּכֶנֶגד

א חָ לְ ן ְוַהֻּׁשָּתִפין ֶׁשחָ ִחיָהַאיא   ְּבֵהָמהּבַ קּו לְ קּו ַּבְּכָסִפים ְו
א ַנֲעׂשּו ַהְּבֵהמֹות ְלקּוִחין, ָּיִבין ַּבַּמֲעֵׂשר חַ -  ֲאָבל .ֶׁשֲעַדִין 

א ָחְלקּו ַהְּכָסִפים, ִאם ָחְלקּו ַהְּבֵהמֹות  - ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין 
  .ֲהֵרי ֵאּלּו ְּפטּוִרין

 ֻּכָּלן ִנְכָנִסין ַלִּדיר - י ִאָּמןַהּלֹוֵקַח ֲעָׂשָרה ֻעָּבִרין ִּבְמעֵ יב 
ְפלּו לֹו ֶעֶׂשר ן ֶׁשּנָ הֵ ֹּכ יג .ֶׁשֲהֵרי ִּבְרׁשּותֹו נֹוְלדּו, ִהְתַעֵּׂשרלְ 

ֶׁשַּמְּתנֹות ְּכֻהָּנה , ְּפטּוִרים ִמן ַהַּמֲעֵׂשר -ְּבֵהמֹות ְּבֶגֶזל ַהֵּגר 
ֶׁשַהִּנָּתן ְּבַמָּתָנה ָּפטּור ִמן  )י, לעיל( ּוְכָבר ֵּבַאְרנּו ,ַמָּתנֹות ֵהן
  .ַהַּמֲעֵׂשר

 ֵּבין ְּתִמיִמין ֵּבין ַּבֲעֵלי , ִנְכָנִסין ַלִּדיר ְלִהְתַעֵּׂשרלֹּכהַ יד 
חּוץ ִמן ַהִּכְלַאִים ְוַהְּטֵרָפה ְויֹוֵצא  , ְוָכל ִאּסּוֵרי ִמְזֵּבחַ ,מּוִמין

ְוֵכן ַהָּיתֹום .  ֶׁשָּכל ֵאּלּו ְּפטּוִרין ִמן ַהַּמֲעֵׂשר,ןן ּוְמֻחַּסר ְזמַ פֶ ֹּד
ּוְדָבִרים . ֵאינֹו ִמְתַעֵּׂשר - ִנְׁשֲחָטה ִעם ֵלָדתֹו ֶׁשֵּמָתה ִאּמֹו אוֹ 

  .ֵאּלּו ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ֵהן
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ַח ָּפטּור ֶאָּלא ִאם ִנְלַקח ַאַחר ֶׁשִּנְרָאה ּוֵאין ַהָּלקטו 
  ַהּלֹוֵקַח ְטָלִאים ְּבתֹו ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֵּלָדה,ְלִפיָכ. ְלִהְתַעֵּׂשר

 ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֵאין ְמֻחַּסר ְזַמן ָראּוי ; ַחָּיב ְלַעְּׂשָרן,ןיַע ְזַמּנָ ּגִ  ְּכֶׁשּיַ -
  . ְונֹוְלדּו ִּבְרׁשּותוֹ , ֲהֵרי ֶזה ְּכִמי ֶׁשָּלַקח ֻעָּבִרין- ְלִהְתַעֵּׂשר

ָּכל ְּבֵהָמה ֶׁשִהיא ָסֵפק ִאם ַּבת ַמֲעֵׂשר ִהיא אֹו ֵאיָנּה ַּבת טז 
 ְטָלִאים , ְלִפיָכ.ֲעֵׂשר ֲהֵרי ִהיא ְּפטּוָרה ִמן ַהּמַ - ַמֲעֵׂשר

ָּלן ֲהֵרי ּכֻ  -ן הֶ ֹוֵצא ּבָ ּיכַ ן ָיתֹום אֹו ָלקּוַח וְ ֶׁשִּנְתָעֵרב ָּבהֶ 
  . ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהן ָסֵפק הּוא,ְּפטּוִרין

ִביִעי   ֶרק ׁשְ אופן העישור וזמנו   ּפֶ

לֹו ָהיּו , רׂשֵ עֲ  ְטָלִאים ְוִהְפִריׁש ֶאָחד מַ ֲעָׂשָרהִמי ֶׁשָהיּו לֹו א 
ֶאָּלא .  ֵאין ֵאּלּו ַמֲעֵׂשר-  ְלַמֲעֵׂשרֲעָׂשָרהֵמָאה ְוִהְפִריׁש 
 ,ל ָהֲעָגִלים ַלִּדיר ּכֹוֵנס ָּכל ַהְּטָלִאים אֹו ּכָ ?ֵּכיַצד עֹוֶׂשה

 ּוַמֲעִמיד , ֵיְצאּו ְׁשַנִים ְּכֶאָחדאְועֹוֶׂשה לֹו ֶּפַתח ָקָטן ְּכֵדי ׁשֶ 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמעּו ַהְּטָלִאים קֹוָלן , עֹותִאּמֹוֵתיֶהם ִמַּבחּוץ ְוֵהן ּגוֹ 
ויקרא ( "רֹבַיעֲ   ֲאֶׁשרלֹּכ":  ֶׁשֶּנֱאַמר,ְוֵיְצאּו ִמן ַהִּדיר ִלְקָראָתן

א ֶׁשּיֹוִציאֹו ּבְ , ֵמַעְצמוֹ רֹבֶׁשַּיעֲ  - )לב,כז   .ָידוֹ  ְו

 :ט ַמְתִחיל ּומֹוָנן ַּבֵּׁשבֶ - ּוְכֶׁשֵּיְצאּו ִמן ַהִּדיר ֶזה ַאַחר ֶזה
, 'ִׁשָּׁשה', 'ֲחִמָּׁשה', 'ַאְרָּבָעה', 'ְׁשלָׁשה', 'ְׁשַנִים', 'ֶאָחד'
 ֵּבין ָזָכר ֵּבין , ְוַהּיֹוֵצא ֲעִׂשיִרי';ִּתְׁשָעה', 'ְׁשמֹוָנה', 'ִׁשְבָעה'

  ְואֹוֵמר,ְקָראּסִ סֹוְקרֹו ּבַ  -  ֵּבין ָּתִמים ֵּבין ַּבַעל מּום,ְנֵקָבה
א ְמָנָין ַּבֵּׁשֶבטּסִ ּבַ ָקרֹו א סְ . 'ֲהֵרי ֶזה ַמֲעֵׂשר' אֹו , ְקָרא ְו

 הֹוִאיל ּוְמָנָין ; ֲהֵרי ֵאּלּו ַמֲעֵׂשר- ֶׁשְּמָנָין ְרבּוִצין אֹו עֹוְמִדין
  .ֲהֵרי ֶזה ַמֲעֵׂשר - ְוִקֵּדׁש ֲעִׂשיִרי ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה

יר  ָצִרי ְלָצֵרף ָּכל ְּבֵהָמה ֶׁשּנֹוְלָדה ִּבְרׁשּותֹו ְלִד נוֹ ֵאיב 
 ָהיּו לֹו ֲחִמָּׁשה .ֶאָּלא ְמָצֵרף ָּכל ֵעֶדר ָוֵעֶדר ְלַבּדוֹ , ֶאָחד

, ֵאין ִמְצָטְרִפין - ִם ַוֲחִמָּׁשה ְטָלִאים ְּבַעּכֹו יְטָלִאים ִּבירּוָׁשלַ 
ְוַכָּמה ִיְהֶיה ֵּבין ֵאּלּו ָלֵאּלּו  .ְוֻכָּלן ְּפטּוִרין ִמן ַהַּמֲעֵׂשר

ל  ּוֵבין ּכָ ,ָהיּו ְׁשלָׁשה ֲעָדִרים ג . ִמילרָעׂשָ   ִׁשָּׁשה?ְוִיְצָטְרפּו
.  ֲהֵרי ְׁשָלְׁשָּתן ִמְצָטְרִפין-  ִמילָעָׂשרֶאָחד ְוֶאָחד ִׁשָּׁשה 

 - ְוֶאָחד ָּבֶאְמַצע ,ָהיּו ִּתְׁשָעה ִמָּכאן ְוִתְׁשָעה ִמָּכאן? ֵּכיַצד
  .ֲהֵרי ְׁשָלְׁשָּתן ִנְכָנִסין ַלִּדיר ְלִהְתַעֵּׂשר

א ִמן ַהָּבָקר ַעל ,ן ַעל ַהָּבָקרֹאְּׂשִרין ִמן ַהּצֵאין ְמעַ ד   ְו
ַעל  ָהִעִּזים ּוִמן ,ָהִעִּזים ַעל ַהְּכָבִׂשים ִמן ְמַעְּׂשִרין ֲאָבל .ןֹאַהּצ

ַמְׁשַמע  ָּכל ;)שם( "ןֹאצוָ  ָּבָקר ַמְעַׂשר ְוָכל" :ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַהְּכָבִׂשים
  .ַוֲהֵרי ֵהם ְּכִמין ֶאָחד, 'ֶׂשה'ֶׁשְּׁשֵניֶהם ִנְקָרִאים ,  ֶאָחד"ןֹאצ"

ֵאין ְמַעְּׂשִרים ִמן ַהּנֹוָלִדים ְּבָׁשָנה זֹו ַעל ַהּנֹוָלִדים ְּבָׁשָנה ה 
ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ְמַעְּׂשִרין ְּבֶזַרע ָהָאֶרץ ִמן ֶהָחָדׁש ַעל , ַאֶחֶרת

א ִמן ַהָּיָׁשן ַעל ֶהָחָדׁש   ֶדה  ַהּׂשָ אצֵ ַֹהּי":  ֶׁשֶּנֱאַמר,ַהָּיָׁשן ְו

 ְּבֵהָמה ִמָּׁשָנה ִעֵּׂשר ֶׁשִאם ,ְוֵיָרֶאה ִלי. )כב,דברים יד( "ָׁשָנה ָׁשָנה
א , ִמְּפֵני ֻחְמַרת ַהֳּקָדִׁשים,ֲהֵרי ֶזה ַמֲעֵׂשר -ַעל ָׁשָנה   ֶׁשֲהֵרי 
  .ַעל ַמְעַׂשר ְּבֵהָמה ְּבֵפרּוׁש ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשָנה ָׁשָנה ּתֹוָרה ִהְקִּפיָדה

 -  ְוִתְׁשָעה ֶּבֱאלּולֶעְׂשִריםָלִדים ֵמֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי ַעד ל ַהּנוֹ ּכָ ו 
נֹוְלדּו ֲחִמָּׁשה ְטָלִאים .  ּוְמַעְּׂשִרין ֵמֵאּלּו ַעל ֵאּלּו,ִמְצָטְרִפין

ֵאין  - ַוֲחִמָּׁשה ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי ,ְּבִתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים ֶּבֱאלּול
ֲהֵרי ִהיא ּוִבָּתּה  - ְׁשָנָתן ָיְלדּו ַהְּוָלדֹות ְּבתוֹ . ִמְצָטְרִפין
  . ַלִּדיר ְלִהְתַעֵּׂשרִנְכָנסֹות

 ִמֶּמּנּו לֹכ ֶׁשָאסּור ֶלאֱ ,ֵאין ַהְּטָלִאים ַהּנֹוָלִדים ְּכמֹו ַהֶּטֶבלז 
 ֶאָּלא .)יט,מאכלות אסורות י(  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ִּבְמקֹומוֹ ,ַעֵּׂשרַעד ֶׁשּיְ 

 ִיְהֶיה ,ל ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה ַעד ֶׁשְּיַעֵּׂשר ּכָ טֹח ְוִלְׁש רֹֻמָּתר ִלְמּכ
  .)ד,לעיל ו( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו, ׁש ְוֵיָאֵכל ְּכִהְלָכתוֹ ֶד ֹקַהַּמֲעֵׂשר 

 ,ָקְבעּו ֲחָכִמים ְׁשלָׁשה ְזַמִּנים ַּבָּׁשָנה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמהח 
 ַעד טֹח אֹו ִלְׁש רֹ ָאסּור לֹו ִלְמּכ- יַע ְזַמן ֵמֶהןּגִ ּוִמֶּׁשּיַ 

ֵאּלּו ֵהן ַהְּׁשלָׁשה וְ . ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר - ְוִאם ָׁשַחט ;ֶׁשְּיַעֵּׂשר
ֲחִמָּׁשה יֹום ּובְ , ם ַהֶּפַסחֶד ֹקֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום יֹום  ּבְ :ְזַמִּנים
 ְוָכל ְזַמן .ם ֶהָחגֶד ֹקֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ּובְ , ם ֲעֶצֶרתֶד ֹקָעָׂשר 

  .'ְעַׂשר ְּבֵהָמהן מַ ֶר ֹּג'ֵמֵאּלּו ִנְקָרא 

ְּביֹום ַאֲחרֹון  -ַׂשר ְּבֵהָמה  ֶׁשַהְּגָרנֹות ֶׁשְּלַמעְ ,ֵמרוֹ ִנְמֵצאָת א
, רמֶ ֹעּוְביֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים ִמְּסִפיַרת הָ , ׁש ֲאָדרֶד ֹחמֵ 

 ְוָלָּמה ָקְבעּו ַהְּגָרנֹות ְּבָיִמים .ׁש ֱאלּולֶד ֹחּוְביֹום ַאֲחרֹון מֵ 
 ֶׁשַאף ;ְהֶיה ַהְּבֵהמֹות ְמצּויֹות ְלעֹוֵלי ְרָגִלים ְּכֵדי ֶׁשּתִ ?ֵאּלּו

ָהיּו , )ז, לעיל(  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,ם ֶׁשְּיַעֵּׂשרֶד ֹק רַֹעל ִּפי ֶׁשֻּמָּתר ִלְמּכ
  . ַעד ֶׁשְּיַעְּׂשרּו ְוַיֲעׂשּו ַהִּמְצָוהרִֹנְמָנִעים ִלְמּכ

ְתִחיל ִלְמנֹות  ְוהִ ,ן אֹו ַהָּבָקר ַלִּדירֹאִהְכִניס ָּכל ַהּצט 
 - ת ֵמֲעָׂשָרהַעד ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּבתֹו ַהִּדיר ָּפחּו, ּוְלַקֵּדׁש ֲעִׂשיִרי

 ,ֶׁשִּיָּוְלדּוֵאּלּו  ְוֵהן ִמְצָטְרִפין לְ ,ן ַאֵחרֶר ֹגֲהֵרי ֶזה ַמִּניָחן לְ 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵאּלּו . ן ֶאָחדֶר ֹג ּבְ לְֹוִיְתַעְּׂשרּו ַהּכ

  .ְוַהִּנְׁשָאר ִיָּׁשֵאר,  ַלִּדירלֹ ַחָּיב ְלַהְכִניס ַהּכ- ִּמְנָיןּבַ ָּׁשֲארּו יִ 

ִמיִני    ֶרק ׁשְ  במנייןשיבושים   ּפֶ

 ְוִהְתִחילּו ָלֵצאת ֶאָחד ֶאָחד ְוהּוא ,ן ַלִּדירֹאצַהַּמְכִניס א 
ַלְּׁשִמיִני אֹו ְוָטָעה ַּבִּמְנָין ְוָקָרא , )א,לעיל ז( מֹוֶנה ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו
אֹו ֶׁשָּקָרא ִלְׁשֵנים ָעָׂשר אֹו , 'ֲעִׂשיִרי'ְלֶׁשְּלַמָּטה ִמֶּמּנּו 
א ִנְתַקְּדׁשּו-' ֲעִׂשיִרי'ְלֶׁשְּלַמְעָלה ִמֶּמּנּו   ֲאָבל ִאם ָקָרא . 

ִמִּפי  ְוָדָבר ֶזה. ׁשּוְּד  ִנְתקַ -' ֲעִׂשיִרי'ַלְּתִׁשיִעי אֹו ָלַאַחד ָעָׂשר 

ֶׁשַהָּטעּות ְמַקֶּדֶׁשת ַּבַּמֲעֵׂשר ֶׁשְּלַמְעָלה ִמֶּמּנּו , ע ִנְׁשמָ ַהַּקָּבָלה
א ֶׁשִּלְפֵניֶהן ְוֶׁשְּלַאחֲ , ְוֶׁשְּלַמָּטה ִמֶּמּנּו   .ֵריֶהןֲאָבל 

 ְוָלַאַחד 'ְּתִׁשיִעי' ְוַלֲעִׂשיִרי 'ֲעִׂשיִרי'ֲאִפּלּו ָקָרא ַלְּתִׁשיִעי 
 .ָּדִׁשיןקֻ ְׁשָלְׁשָּתן ְמ  - ֵּבין ְּבַכָּוָנה ֵּבין ְּבָטעּות, 'ֲעִׂשיִרי'ָעָׂשר 

 ; ֶאָּלא ֶנֱאָכל ְּבמּומוֹ ,ֵאינֹו ָקֵרב - ַהְּתִׁשיִעי ?ְוֵהיַא ִּדיָנםב 



777  פרק ח הלכות בכורות ספר הקרבנות 

 ְוָטעּון ,ִיְקַרב ְׁשָלִמים - ְוָהַאַחד ָעָׂשר ; ַמֲעֵׂשר- ְוָהֲעִׂשיִרי
י ֶׁשהּוא ַעְצמֹו  ִמְּפנֵ , ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה,ְנָסִכים ַּכְּׁשָלִמים

  .ִּכְתמּוָרה

 .ְּבֶׁשָהָיה ַהּמֹוֶנה הּוא ַּבַעל ַהְּבֵהמֹות? ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים
 ְוָטָעה ֵּבין ַּבְּתִׁשיִעי ֵּבין ,ל ָהעֹוֶׂשה ָׁשִליַח ְלַעֵּׂשר לוֹ בָ אֲ 
 ,דֵאין ִמְתַקֵּדׁש ֶאָּלא ָהֲעִׂשיִרי ַהַּוַּדאי ִּבְלבַ  -ַאַחד ָעָׂשר ּבָ 
  .ָׂשהּו ָׁשִליַח ִלְטעֹות ּוְלַהְפִסיד ֶאָּלא ְלַקֵּדׁש ָּכָראּוי עָ אׁשֶ 

' ֲעִׂשיִרי' ֶׁשִאם ָקָרא ָלַאַחד ָעָׂשר )א, לעיל( ֶזה ֶׁשָאַמְרנּוג 
ֲעִׂשיִרי  ֲאָבל ִאם ָקָרא לָ .'ְּתִׁשיִעי'ֲעִׂשיִרי ֶׁשָּקָרא לָ  ּבְ - ִנְתַקֵּדׁש

א ִנְתַקֵּדׁש  - 'ֲעִׂשיִרי'ָלַאַחד ָעָׂשר  ְוָקָרא ַאֲחָריו ',ֲעִׂשיִרי'
א ָעַקר ,ַאַחד ָעָׂשר  ֲעִׂשיִרי ֵׁשם ֶׁשֲהֵרי ָהֲעִׂשיִרי ַהַּוַּדאי 

  .ֵמָעָליו

א ,ַוֲאִפּלּו ָיָצא ָהֲעִׂשיִרי א ְקָרָאהּו  א 'ֲעִׂשיִרי' ְו ַאַחד ' ְו
 ּוְקָרָאהּו ,ְוַאַחר ָּכ ָיָצא ַאַחד ָעָׂשר,  ֶאָּלא ָׁשַתק'ָעָׂשר

א ִנְתַקֵּדׁש-' ֲעִׂשיִרי'  ְוַאף ַעל , ֶׁשָהֲעִׂשיִרי ֵמַעְצמֹו ִיְתַקֵּדׁש, 
א ָעַקר ׁשֵ ,'ֲעִׂשיִרי' ְקָרָאהּו אִּפי ׁשֶ  ם ֲעִׂשיִרי  הֹוִאיל ְו
  .ׁשֵּד קַ תְ ֵאין ַאַחד ָעָׂשר ִמ  ,ֵמָעָליו

' ֲעִׂשיִרי'ָּקָרא ְׁשֵניֶהן  ֵּבין ׁשֶ ,ָיְצאּו ְּתִׁשיִעי ַוֲעִׂשיִרי ְּכֶאָחדד 
, מּוָמןּבְ  ְוֵיָאְכלּו , ְׁשֵניֶהן ְמֻקָּדִׁשין- 'ְּתִׁשיִעי'ֵּבין ֶׁשְּקָרָאן 
 ִאם ,ְוֵכן ִאם ָיָצא ֲעִׂשיִרי ְוַאַחד ָעָׂשר ְּכֶאָחד. ְוֵאיָנן ְקֵרִבין

, הזֶ ּבָ ִבין ֶזה ָר ֹעֲהֵרי ֲעִׂשיִרי ְוַאַחד ָעָׂשר ְמ  -' ֲעִׂשיִרי'ְקָרָאן 
ְּכמֹו , מּוָמןּבְ  ֶׁשֵּיָאְכלּו ,ְוֵהן ְּכמֹו ַמֲעֵׂשר ֶׁשִּנְתָעֵרב ִּבְׁשָלִמים
ַאַחד 'ְוִאם ְקָרָאן . )יד,ו( ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות ְּפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִׁשין

 ְוֵיָאְכלּו ,ֶזהּבָ ִבין ֶזה ָר ֹע ֲהֵרי ָהֲעִׂשיִרי ְוַהֻחִּלין ְמ -' ָעָׂשר
  .מּוָמןּבְ 

 - ֶׁשֵהן ִראׁשֹון ְוֵׁשִני , ְוָיְצאּו ְּתִחָּלה ְׁשַנִים,ְתִחיל ִלְמנֹותהִ ה 
 ְוֵכן ִאם ְמָנָין . ּוְמַקֵּדׁש זּוג ֲעִׂשיִרי, זּוג זּוגלֲֹהֵרי ֶזה מֹוֶנה ַהּכ

 ְמַקֵּדׁש - ַפַעם אֹו ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשהְׁשלָׁשה ְׁשלָׁשה ְּבָכל ַּפַעם ּו
  .ַהַּכת ָהֲעִׂשיִרית

 ְוָקָרא ַהְּׁשִליִׁשי ',ֶאָחד' אֹוָתן ּוָמָנה ,ְּתִחָּלה ְׁשַנִיםּבַ ְצאּו יָ ו 
 ֲהֵרי - ַדְרּכֹו ֶאָחד ֶאָחדֵּכן ּכְ ּוָמָנה , 'ֵׁשִני' ַאֲחֵריֶהן ֶׁשָּיָצא

 -  ַהְּתִׁשיִעי :מּוָמןּבְ  ְוֵיָאְכלּו ,ַהְּתִׁשיִעי ְוָהֲעִׂשיִרי ְמֻקָּדִׁשין
 ;ְּתִחָּלהּבַ ֶׁשֲהֵרי ְׁשַנִים ָיְצאּו , ִרי ַהַּוַּדאיִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָהֲעִׂשי

ְוַהּקֹוֵרא ָלַאַחד , הּוא ַאַחד ָעָׂשר - 'ֲעִׂשיִרי'ְוֶזה ֶׁשְּקָראֹו 
  .)א, לעיל( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,  ִנְתַקֵּדׁש',ֲעִׂשיִרי'ָעָׂשר 

ְוָיָצא , 'הָׂשָר עֲ 'ְּכגֹון ֶׁשָּיָצא ִראׁשֹון ְוָאַמר , ְמָנָין ְלַמְפֵרעַ ז 
ֲהֵרי  -' ֶאָחד'ַעד ֶׁשָּיָצא ָהֲעִׂשיִרי ּוָמָנה , 'ִּתְׁשָעה'ֵׁשִני ְוָאַמר 
  . ֶׁשָהֲעִׂשיִרי ֵמֵאָליו ִיְתַקֵּדׁש,ֶזה ָקדֹוׁש

 ַהְּתִׁשיִעי - ְוִנְׁשַאר ָהֲעִׂשיִרי ַּבִּדיר, 'ֲעִׂשיִרי'ָקָרא ַלְּתִׁשיִעי ח 
 א ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ ,ַמֲעֵׂשר -ַאר ַּבִּדיר  ְוֶזה ֶׁשִּנְׁש ;ֵיָאֵכל ְּבמּומוֹ 
א ּבֵ  ֵמת ָהֲעִׂשיִרי . ְתַקֵּדׁשיִ ֶׁשָהֲעִׂשיִרי ֵמֵאָליו  ,ְררוֹ ָיָצא ְו

 ְוָכל ַהְּׁשמֹוָנה ֶׁשָּיְצאּו ְוִנְמנּו ; ַהְּתִׁשיִעי ֵיָאֵכל ְּבמּומוֹ - ַּבִּדיר

 ,ִׂשיִרי ֶׁשָּלֶהן ִלָּקֵרב ִנְתַקֵּדׁש עֲ א ְוַאף ַעל ִּפי ׁשֶ ,ְּפטּוִרין -
  .ֶׁשַהִּמְנָין ָהָראּוי ּפֹוֵטר ,ם ֶׁשָּיָצאֶד ֹקֶאָּלא ֵמת 

 ּוֵמת ,ה ְטָלִאים ַלִּדיר ְוָהָיה מֹוֶנה ְוהֹוֵלָׂשָר ִהְכִניס עֲ ט 
,  מֹוֶנה ּוַמְׁשִלים ְּכַדְרּכֹו ּוְמַקֵּדׁש ֲעִׂשיִרי- ֶאָחד ִמן ַהְּמנּוִיין
ֵמת ֶאָחד  י . ָׁשם ַעָּתה ַחִּיים ֶאָּלא ִּתְׁשָעהַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין

ִמְּפֵני ֶׁשַהִּמְנָין , ְּפטּוִרין - ֵאּלּו ֶׁשִּנְמנּו :ֵמֵאּלּו ֶׁשְּבתֹו ַהִּדיר
 ְּכמֹו , ִהְפִריׁש ֲעֵליֶהםא ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ ,ֲעֵׂשר ּפֹוֵטרּמַ ָהָראּוי לַ 

 ,ן ַאֵחרֶר ֹג ַמִּניָחן לְ - ֹו ַהִּדיר ְוֵאּלּו ֶׁשְּבת;)ח, לעיל( ְרנּוַאֶׁשּבֵ 
  .ַעד ֶׁשִּיְצָטְרפּו ַלֲאֵחִרים

 ְוָיְצאּו ,ְוֵכן ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְטָלִאים ְוִהְכִניָסן ַלִּדיר
ה ּוָמָנה אֹוָתן ִׁשּׁשָ  ְוָיְצאּו ,ַאְרָּבָעה ּוָמָנה אֹוָתן ְּבֶפַתח ֶזה

 ִאם ָיְצאּו : ָׁשם ַאְרָּבָעה ְּבתֹו ַהִּדירְוִנְׁשֲארּו, ִמֶּפַתח ַאֵחר
 נֹוֵטל - ָהַאְרָּבָעה ַהִּנְׁשָאִרים ִמן ַהֶּפַתח ֶׁשָּיְצאּו ּבֹו ַהִּׁשָּׁשה

 ֶׁשאֹוָתן ָהַאְרָּבָעה ֶׁשָּיְצאּו ְּתִחָּלה ,ֵמֶהם ֶאָחד ְוֻכָּלן ְּפטּוִרין
 ָיְצאּו ֵאּלּו  ְוִאם. ִמְנָין ָהָראּוי ְּפָטָרן- ִמֶּפַתח ִראׁשֹון

 ֹו ָהַאְרָּבָעה ְּתִחָּלהּבָהַאְרָּבָעה ַהִּנְׁשָאִרים ִמן ַהֶּפַתח ֶׁשָּיְצאּו 
ְּתִחָּלה ְואֹוָתם ַהִּׁשָּׁשה ּבַ  ֲהֵרי אֹוָתם ָהַאְרָּבָעה ֶׁשָּיְצאּו -

 ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ,ִני ְּפטּוִריןּׁשֵ הַ ַתח ּפֶ ֶׁשָּיְצאּו ַאֲחֵריֶהם ּבַ 
ר ָׁשם ַּבִּדיר ֲאֵחִרים ֶׁשֲהֵרי ִנְׁשַא, ֲעֵׂשרּמַ ְנָין ָהָראּוי לַ ִנְמָנה ִמ 

 -  ֲאָבל ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה ֶׁשִּנְׁשֲארּו;ְלַהְׁשִלים ַהִּמְנָין ּוְלַעֵּׂשר
, ָין ָהָראּוינְ ֵאינֹו ִמ , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיְצאּו ְוִנְמנּו ִמֶּפַתח ָהִראׁשֹון

  .ן ַאֵחרֶר ֹגְלִפיָכ ִמְצָטְרִפין לְ 

 ְוִנְׁשֲארּו ָׁשם ,ָיְצאּו ַאְרָּבָעה ִמֶּפַתח ֶזה ְוַאְרָּבָעה ִמֶּפַתח ֵׁשִני
נֹוֵטל  -ד ִמְּׁשֵני ַהְּפָתִחים חָ  ִאם ָיְצאּו ַהִּׁשָּׁשה ֵמאֶ :ִׁשָּׁשה

ְוִאם ָיְצאּו ַהִּׁשָּׁשה ִּבְׁשֵני .  ְוֻכָּלן ְּפטּוִרין,ֵמֶהם ֶאָחד ַמֲעֵׂשר
ְוַהְּׁשמֹוָנה , ן ַאֵחרֶר ֹגֲהֵרי ַהִּׁשָּׁשה ִמְצָטְרִפין לְ  - ַהְּפָתִחים

 ֶׁשָּכל ַאְרָּבָעה ֵמֶהן ,ֶׁשָּיְצאּו ְּתִחָּלה ִמָּכאן ּוִמָּכאן ְּפטּוִרין
ֶׁשֲהֵרי , ה ּוְלַעֵּׂשרָׂשָר ִנְמנּו ִמְנָין ָהָראּוי ְלַהְׁשִלים ָעָליו עֲ 

  .ִּדירִׁשָּׁשה ָהיּו ָׁשם ִנְׁשָאִרים ְּבתֹו הַ 

ְוָיְצאּו ִּתְׁשָעה , ָהיּו לֹו ִּתְׁשָעה ָעָׂשר ְטָלִאים ְּבתֹו ַהִּדיריא 
 נֹוֵטל ָהֶאָחד ְלֵׁשם ַמֲעֵׂשר - ְּבֶפַתח ֶזה ְוִתְׁשָעה ְּבֶפַתח ֵׁשִני

  . ֶׁשאֹוָתם ַהִּתְׁשָעה ִנְמנּו ִמְנָין ָהָראּוי,ְוֻכָּלן ְּפטּוִרין

 - ׁשֹו ְוֻרּבֹו ִמן ַהִּדיר ְוָחַזראֹרָּטֶלה  ְוהֹוִציא הַ ,ָהָיה מֹוֶנהיב 
 ְוִהְפִסיק ַהִּמְנָין ,ָהָיה מֹוֶנה יג .ָמנּוי ְלָכל ָּדָברּכְ ֲהֵרי הּוא 

 ֲהֵרי ֶזה - ָכה ֵליֵלי ַׁשָּבתָחׁשֵ ִמְּפֵני ֲחֵברֹו ֶׁשִּדֵּבר ִעּמֹו אֹו ׁשֶ 
  .ןִלים ִמְנָינֹו ַאַחר ּכֵ ַמְׁש חֹוֵזר ּו

ְוָקַפץ , ּיֹוְצִאין ֶאָחד ֶאָחד ּוְמַקֵּדׁש ֲעִׂשיִריָהָיה מֹוֶנה הַ יד 
א ִנְמנּו יִ ַד ֶאָחד ִמן ַהְּמנּוִיין ְלתֹו ַהִּדיר ְלתֹו ֵאּלּו ֶׁשעֲ  ן 

א ִנְתַעְּׂש   ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָסֵפק ִאם הּוא ,לֹ ִנְפְטרּו ַהּכ- רּוְו
ֶׁשָּכל ַהְּמנּוִיין  )ח, לעיל( ּוְכָבר ֵּבַאְרנּו, ַהָּמנּוי ֶׁשָּקַפץ אֹו ַאֵחר

ָּלן ּכֻ  -ָקַפץ ֶאָחד ִמן ָהֲעִׂשיִרִּיים ְלתֹו ַהִּדיר  טו .ְּפטּוִרין
  .מּוָמןּבְ  ְוֵיָאְכלּו ,ן מּום ָּבהֶ לִֹיְרעּו ַעד ֶׁשִּיּפ

  
ַען ַסיְּ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ   ּבְ


