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 .קל �ד חולי�

 ?מתי ניתני� המתנות דלהל� לכה�

 

 חזה ושוק זרוע לחיי� וקיבה 

ניתני� בבהמות חולי�
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 אינ� ניתני� 

 ניתני� אינ� ניתני� קרב� שלמי��בהמות קדשי� 

 

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

 

קד� מו� קבוע להקדש�
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 אחר פדיו� וד� פדיו�ק

 קד� הקדש� למומ� 

 אינו קדושקדוש בבכורה אינו קדוש ילדו בכור.א

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

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

)בתעברה קוד� פדיו�(אסור  מותר קדושת דמי� וולד�.ד

 אסור בהנאה מותר אסור חָלָב�.ה

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

יקברו כדי� איסורי הנאה צריכי� להפדות מתו קוד� שנפדו.ח
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 :חולי� ד� קל

 ?המזיק מתנות כהונה מה דינו

 

 הא� יש בזה מדת חסידות הא� חייב בדיני אד� 

פטור לרב חסדא
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 יש בזה 

 )חייב' ב שהיה בדר� וליקט וכו"ל שבעה"דס(ב חיי אליעזר ' לר
 

                                                           
1

 .ל בי� בזמ� הבית ובי� כשחרב"בי� באר� ובי� בחו 
2

ומבואר במשנה שכל זה נוהג בכל . 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. שיש בו מו� קבוע הוא קדוש' ואפי"  לא יבקר בי� רע לטוב�כל אר יעבור תחת השבט "יב כת

 .והמעשר נאכל לבעלי�, הבכור נית� לכה�, שא� שאינ� קרבי� למזבח במומ�
3

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

4
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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ב  דמשמע דבעוד� קיימות חיי�יהי המשפט הכהני� " וזה"כ "או משו� גזה, שני טעמי�' ונאמרו בגמ 
שהרי כל כה� , או משו� סברא דהוי ממו� שאי� לו תובעי�. ליתנ� לכה� אבל א� אינ� קיימות פטור

כ "דא� גזה, מ בי� שני הטעמי� הא� חייב בדיני שמי�"ונפ. שיתבענו ידחה אותו שרוצה לתת לכה� אחר
 . וא� הוי ממו� שאי� לו תובעי� חייב בדיני שמי�,  פטור ג� בדיני שמי��שפטור 


