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  הבכורמצות פדיון הבן   –  באפרשת 

ְשַבע ְלָך ְוַלֲאֹבֶתיָך ּוְנָתָנּה אמו, שנאמר " רחםשיצא מ התורה ציותה לפדות כל בן בכור י ַכֲאֶשר נִּ ֲאָך ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהְכַנֲענִּ י ְיבִּ ְוָהָיה כִּ
פְ  ָלְך: ים לה': ְוָכל ֶפֶטר ֲחֹמר תִּ ְהֶיה ְלָך ַהְזָכרִּ ְפדֶ ְוַהֲעַבְרָת ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם לה' ְוָכל ֶפֶטר ֶשֶגר ְבֵהָמה ֲאֶשר יִּ ם לֹא תִּ ְוֹכל ה ַוֲעַרְפתֹו ֶדה ְבֶשה ְואִּ

ְפֶדה ֵבית ְבכֹור ָאָדם ְבָבֶניָך תִּ ם מִּ ְצַריִּ מִּ יָאנּו ה' מִּ ְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ַמה זֹאת ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְבֹחֶזק ָיד הֹוצִּ ְשָאְלָך בִּ י יִּ ים:: ְוָהָיה כִּ י  ֲעָבדִּ י כִּ ַוְיהִּ
ְקָשה ַפְרֹעה ְלַשְלֵחנּו ַוַיֲהֹרג ה' ָכל בְ  ים הִּ י ֹזֵבַח לה' ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם ַהְזָכרִּ ְבֹכר ָאָדם ְוַעד ְבכֹור ְבֵהָמה ַעל ֵכן ֲאנִּ ם מִּ ְצַריִּ ְוָכל ְבכֹור ָבַני כֹור ְבֶאֶרץ מִּ

ְהֶיה ָלְך ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם נאמר "וכן  .טו( –)שמות יג, יא " ֶאְפֶדה יבּו לה' ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה יִּ ְפֶדה ֵאת ְבכֹור ָהָאָדםְלָכל ָבָשר ֲאֶשר ַיְקרִּ ְוֵאת  ַאְך ָפֹדה תִּ
ְפֶדה:  ים ְבֶׁשֶקל ַהֹקֶדׁש ְבכֹור ַהְבֵהָמה ַהְטֵמָאה תִּ ְפֶדה ְבֶעְרְכָך ֶכֶסף ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקלִּ ֶבן ֹחֶדׁש תִּ ים ֵגָרה הּואעֶ ּוְפדּוָיו מִּ פדיון . טז( –)במדבר יח, טו " ְשרִּ

)ראה שו"ע יורה  בעבור בנו הבכור סלעים לידי הכהן החמששווי במטבעות שהאב נותן על ידי ו נולד שלשים יום,הלאחר שעברו על  זה נעשה

 .(, יא, יזג ,אסעיפים  דעה סימן שה

 מטבעות לכהן? העל ידי נתינת חמש, אמומרחם  הבכור אשר יצא בנואת לפדות בישראל  אבכל על  ויש להבין, מדוע יש מצוה

 בכורות במצריםהציל את בכורי ישראל ממכת ה יתברך ה'

העיקרית  )'האלשיך הקדוש' פרשת בא יג, ב ד"ה וענין היותם לו יתברך( עבודה זרההה וזה הי ,מצרים היו בוטחים במזל טלה ועובדים אותו כאלוה
)'בעלי ברית אברם' לר' אברהם אזולאי מלכים א' סוף  בשמיםש 'טלה'מזל  את על ידוכדי לעבוד כיבדו וטיפחו את הטלה הגשמי בארץ הם לכן  .מצריםב

שבכל המזלות ומושל בחודש ניסן שהוא ראש לכל החודשים  'רהבכֹו'שהוא  ה' יתברך רצה להכניע את מזל טלה משום כך .ד"ה ויאמר אליהו(
מזל טלה הבכור יותר מהיו מושפעים הם  כיבכורות לבדם, בעשרת המכות של שנתן את המכה האחרונה  ידיועשה זאת על , בשנה

ְסאֹו ַעד " וזה מה שנאמר על מכת בכורות .מאשר שאר מצרים ְבֹכר ַפְרֹעה ַהֹיֵשב ַעל כִּ ם מִּ ְצַריִּ ָכה ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ מִּ י ַהַלְיָלה וה' הִּ י ַבֲחצִּ ַוְיהִּ
י ֲאֶשר ְבֵבית ַהבֹור ְוֹכל ְבכֹור ְבֵהָמה:ְבכֹו ת ֲאֶשר  ר ַהְשבִּ י ֵאין ַביִּ ם כִּ ְצָריִּ י ְצָעָקה ְגֹדָלה ְבמִּ ם ַוְתהִּ ְצַריִּ ַוָיָקם ַפְרֹעה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל מִּ

 'מזל טלה'ועם הכאתם של הבכורות במצרים, הוריד ה' גם את  .)'האלשיך הקדוש' פרשת בא יג, ב ד"ה וענין היותם לו יתברך( ל( –)שמות יב, כט " ֵאין ָשם ֵמת
ביטול העבודה זרה של ' –ראה מאמרינו לפרשת בא  ולמזל טלה שבשמים הגשמי טלה)להרחבה על עבודת מצרים ל ()'שפתי כהן על התורה' פרשת בא על הפסוק 'קדש לי כל בכור' הבכור ממעלתו

 .(מצרים'

)'האלשיך  בשעה שהוכו הבכורות במצרים היו צריכים למות עמהם גם בכורי ישראל, כי גם הם היו עובדי עבודה זרה ועבדו את מזל טלה

 מטרת המכה היתה להכות את הבכורות ועוד .פרעה(הקדוש' פרשת בא יג, ב ד"ה וענין היותם לו יתברך, 'אלף המגן' על התורה למחבר 'פלא יועץ' פרשת בא ד"ה ויהי כי הקשה 
לפי  )'שפתי כהן על התורה' פרשת בא על הפסוק 'קדש לי כל בכור'(שהיו אחוזים ב'קליפה' ולבטלם  )'אור החמה' על זוהר פרשת בא דף מא ע"ב 'רעיא מהימנא' מהרמ"ק(המצריים 

 זהעל ידי ו יםכלהיות מּוהיו צריכים  לכן גם, ת ההנהגהשם בראשּונאחזים  בכורות ישראל היושגם  והיות ,ראשי ההנהגותהיו שהם 
להציל את כדי . לכן (. ראה 'רקנאטי' על התורה פרשת בא ד"ה קדש לי כל בכור)'אור החמה' על זוהר פרשת בא דף מא ע"ב רעיא מהימנא מהרמ"ק תבטל ההנהגה של 'החיצונים'ת

)'האלשיך הקדוש' פרשת בא יג, ב ד"ה  ניצלוהם ו ,חלקו אלהוציאם מתחת כוח טומאת תועבת מצרים על ידי כן ו םאותהקב"ה קידש  ,בכורי ישראל

י, שנאמר "מהמשחיתים וענין היותם לו יתברך( ְקַדְשתִּ ם הִּ ְצַריִּ י ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ מִּ ְשָרֵאל ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה ְביֹום ַהֹכתִּ ְבֵני יִּ י ָכל ְבכֹור בִּ י לִּ י כִּ " ֹאָתם לִּ
 .)הרמ"ד וואלי פרשת בהעלותך פרק ח ד"ה כי לי כל בכור( )במדבר ח, יז(

י שנאמר " 'פלא יועץ' פרשת בא ד"ה ויהי כי הקשה פרעה( הספר 'אלף המגן' על התורה למחבר) במכת בכורות הקב"ה בעצמו עבר בארץ מצריםש הסיבה וזו ְוָעַבְרתִּ
ם ַבַלְיָלה  ְצַריִּ י הְבֶאֶרץ מִּ ים ֲאנִּ ם ֶאֱעֶשה ְשָפטִּ ְצַריִּ ם ֵמָאָדם ְוַעד ְבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי מִּ ְצַריִּ י ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ מִּ ֵכיתִּ י ", )שמות יב, יב(" 'ַהֶזה ְוהִּ ְוָעַבְרתִּ

ם ְצַריִּ י ָכל ְבכֹוראני ולא מלאך, " –" ְבֶאֶרץ מִּ ֵכיתִּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֹכה ָאַמר ה' ַכֲחֹצת ַהַלְיָלה ן נאמר "וכ. )רמב"ן שמות יב, יב( אני ולא ׂשרף –" ְוהִּ
י ם: ֲאנִּ ְצָריִּ ם יֹוֵצא ְבתֹוְך מִּ ְצַריִּ ם ְוֹכל ְבכֹור  ּוֵמת ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ מִּ ְפָחה ֲאֶשר ַאַחר ָהֵרָחיִּ ְסאֹו ַעד ְבכֹור ַהשִּ ְבכֹור ַפְרֹעה ַהֹיֵשב ַעל כִּ מִּ

ףְוָהְיָתה ְצעָ  ְבֵהָמה: ְהָיָתה ְוָכֹמהּו לֹא ֹתסִּ ם ֲאֶשר ָכֹמהּו לֹא נִּ ְצָריִּ על דווקא מפלתם הוצרכה להיות  כי ,ו( –)שמות יא, ד " ָקה ְגֹדָלה ְבָכל ֶאֶרץ מִּ
ם ֲאֶשר ָפַסח ַעל ָבֵתי ְבנֵ " הפסוקאז  תקייםוה ,מצריםבין בכורי ישראל לבכורי בדיל י הואכדי שידי ה' יתברך  ְצַריִּ ְשָרֵאל ְבמִּ ְבָנְגפֹו ֶאת י יִּ

ם ְוֶאת  ְצַריִּ ילמִּ צִּ  .פרעה(שמות יב, כז( )'אלף המגן' פרשת בא ד"ה ויהי כי הקשה )" ָבֵתינּו הִּ

 מחמת הצלתם במצרים  לישראל הס"מ נאחז בבכורות הנולדים

ה ְׂשֵטמָ מִּ לכן נעשה לס"מ שהם בכורי מצרים.  )זוהר פרשת בא דף מא ע"ב ד"ה אי קדשא בריך הוא(הקב"ה הרג במצרים את הבכורות של הסטרא אחרא 
, 'זכר דוד' מאמר ג פרק כב דף צ ע"א ד"ה 'והנה מהרא"ג 'פקודא תליסר')'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף יד ע"א ד"ה שאר העל בכורי ישראל יותר מ שולטהוא ום ישראל, עִּ 

)'אור החמה' על  שהיתה במצרים בכורותמכת ה מחמת )זוהר פרשת בא דף מא ע"ב ד"ה אי קדשא בריך הוא( עליהם הילָ עִּ יש לו כי  (הר"ב זהרי חמה' בשם הרב 'זהרי חמה'

)עפ"י 'ילקוט ראובני' פרשת בא פרק יג אות  הוא היצר הרע )'שפתי כהן על התורה' פרשת כי תשא ד"ה כל בניך תפדה( והיות שהס"מ .הקדמת הזוהר דף יד ע"א ד"ה 'פקודא תליסר' מהרא"ג(

 ,הבכור ויוצא הוולד הרחםרובץ בפתח רחם האם, לכן כשנפתח  שהוא כלומר)בראשית ד, ז( " ֹרֵבץ ַלֶפַתח ַחָטאת"ועליו נאמר  קכח ד"ה קדש לי(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_108_0.htm%23E31,0,שמות%20פרק-יב%5e%5e43476!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_108_0.htm%23E31,0,שמות%20פרק-יב%5e%5e43476!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_109_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-ד%5e%5e10971!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_109_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-ד%5e%5e10971!


 

 ~2 ~ 
 

' בשם זר זהב, 'דברי קדש לי')'ילקוט ראובני' פרשת בא פרק יג אות קכח ד"ה  בוולשלוט  )'שפתי כהן על התורה' פרשת כי תשא ד"ה כל בניך תפדה( רוצה הס"מ לקחת אותו לחלקו

 .(' מהילקוט ראובני בשם ה'זר זהב'אמנם אפשר'שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת צו דף נז ע"א טור ב ד"ה 

 אמרו ומשום כך .ערלההשנות  תכמו פירות האילן בשלושהבכור נעשה ו, של האדם נֹובבכור כי הוא ראשית אֹו חזקאז כוח 'הקליפה' 
. אמנם הבנים שיבואו אחריו אינם אחוזים כל כך בקליפה, כי נחלש (ורש"י שם ד"ה בוכרא סכלא )ראה גמ' בבא בתרא דף קכו ע"ב 'כל בכור שֹוטה'שרבותינו 

של אברהם' על טעמי המצות מצוה קמה דף פט ע"ב ד"ה 'ואמר כי' מר' שמעון , 'א)'כתם פז' הקדמת הזוהר דף יד ד"ה וע"ד בפורקנא ההיא אתקייםבבן הבכור כבר כוחה במה שנאחזה 

גמ' סוכה דף נב ע"א ראה )" הימנו יצרו גדולכל הגדול מחבירו , כפי שאמרו רבותינו "בו כל דבר ראשון ליצירה יש לס"מ אחיזהשכמו זה ו .(לביא

לצד ' אחיזה'ויש בו  יתו, כי שם הקדים אפייותרבו הלחם  מהמקום שנאפה נעשיתלאחר ברכת המוציא לכן בציעת הפת . בשם ההוא סבא(
לר' יוסף חיים מחבר 'בן איש חי' )'בן יהוידע'  'החיצונים'ועל ידי כן לדחות את  )'תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ במדבר ג, יג ד"ה כי לי כל בכור( צריך לברך עליוו האחר,

. 'הקליפה'יש בהם אחיזה של שהם ראשונים ליצירה  של ישראל הבכורות לכן. ולהכניסו תחת כנפי השכינה מסכת ברכות פרק ה' ד"ה כלום אשכח(
)'תפארת  כי יצרם הרע הסיתם עד שכביכול הוכרחו לכך ,איבדו את הזכות לכהונה כךבעקבות חטאו בחטא העגל ו שהבכורותוזה הטעם 

 .יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ במדבר ג, יג ד"ה כי לי כל בכור(

. כעין זה היה ב'ראשית השלל' בעת מתאחזים בו 'החיצונים'יותר בכור צריך שמירה יותר משאר הבנים כי שהוא מטעם זה כל בן 
כפי , וראשיתאותה הב 'החיצונים'ישראל מחמת אחיזת  בהכדי שלא יכשלו  החרים את העיר יריחוהכניסה לארץ ישראל, שיהושע 

יא ְוָכל ֲאֶשר בָ " להם אמרש יר ֵחֶרם הִּ ים ֲאֶשר ְוָהְיָתה ָהעִּ י ֶהְחְבַאָתה ֶאת ַהַמְלָאכִּ ת כִּ ָתּה ַבַביִּ יא ְוָכל ֲאֶשר אִּ ְחֶיה הִּ ּה לה' ַרק ָרָחב ַהזֹוָנה תִּ
ְשָרֵאל ְלֵחֶרם ַוֲעכַ  ָשָלְחנּו: ן ַהֵחֶרם ְוַשְמֶתם ֶאת ַמֲחֵנה יִּ ימּו ּוְלַקְחֶתם מִּ ן ַהֵחֶרם ֶפן ַתֲחרִּ ְמרּו מִּ ְוֹכל ֶכֶסף ְוָזָהב ּוְכֵלי  ם אֹותֹו:ְרתֶ ְוַרק ַאֶתם שִּ

ם את ידו שכאשר יוסף ראה שאביו ש וזה הסיבהואף על פי כן נכשל בה עכן.  יט( –)יהושע ו, יז " ְנֹחֶשת ּוַבְרֶזל ֹקֶדש הּוא לה' אֹוַצר ה' ָיבֹוא
יהוא אמר לו " ,הימנית על אפרים הבן הצעיר יְנָך ַעל רֹאשֹו לֹא ֵכן ָאבִּ ים ְימִּ י ֶזה ַהְבֹכר שִּ הבכור היה כי מאחר שמנשה , )בראשית מח, יח(" כִּ

 על ידיש כי צריך לו שמירה וכן הוא בבהמות שהפטר רחם גם כן קדֹושיד ימין תהיה על ראשו.  על כן הוא צריך שמירה יותר וראוי
 .)'בן יהוידע' על מסכת ברכות פרק ה ד"ה כלום אשכח(המצוה 

ְשֵטָמה על הבכורות  'הקליפהשוב ', מתעוררת ובכל שנה ושנה בהתקרב ליל חג הפסח כאשר ים יציאת מצרבאז היה ש כמוורבה המִּ
אז עומדים ש ,הבכורותמעורר חניתו על  . והס"מממודינא מאמר ג פרק כב דף פט ע"א ד"ה 'וחזות קשה' בשם 'טור ברקת'(זכות )'זכר דוד' לר' דוד  ה' כל בכור הכה

 (סעיף א או"ח סימן תע . ראה שו"ע)'זכר דוד' מאמר ג פרק כב דף צ ע"א ד"ה נמצינו למדין ת נפשם בערב פסח ב'תענית בכורות'מקדימים לענֹו הבכורותלכן בסכנה. 
ומטעם זה אם הבן הוא קטן ורך בשנים ואינו  ם.לקּו שלא מוסיפה 'הקליפה'של  תש גם כוחהמרם, ומּושם וחֹוועל ידי כן נחלש חּו

ויבוא לידי  ע"א ד"ה 'וחזות קשה'()'זכר דוד' מאמר ג פרק כב דף פט  'הקליפה'יכול להתענות, צריך אביו להתענות במקומו כדי שבנו לא ייתפס חלילה בידי 
 (וד"ה נמצינו למדין )'זכר דוד' מאמר ג פרק כב דף צ ע"א ד"ה וכרחם אב על בנים טין הצופה לועל ידי שמתענה האב בצום נפשו הוא מגן על בנו מפני המׂשוסכנה. 
על בנו בכך . ויש כוח לאב להגן שלשים יוםלאחר שעשו לו  מרשותו על ידי הפדיון אף שיצא ,הבכור בזמן הזהחם מחדש נגד לֹואשר 

רק  וקחיםלושאר הבנים  הםלאחר נישואי באמו האב תןושנח עיקר הרּואת קח ול שהבכורהיות  ,כי יש לו התייחסות לנפש הבן הבכור
 .(לסעודת המסיים ולהצטרף בסיום מסכת להשתתף בערב פסחהבכורות . וראה משנ"ב או"ח תע סעיף ב, י שהיום נוהגים עוד ועיי"ש )'זכר דוד' מאמר ג פרק כב דף פט ע"א ד"ה 'וחזות קשה'את הנותר 

 השולט עליו מעת לידתובפדיון הבן מצילים את הבן מיד הס"מ 

ְׂשֵטָמה שיש לס"מ עִּ  ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ָבָשר " שנאמרכפי ם ישראל, ציוה הקב"ה לעשות 'פדיון הבן' כדי להציל את הבכורות מפני המִּ
ְפֶדה ֵאת ְבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת ְבכֹור ַהְבֵהָמה הַ  ְהֶיה ָלְך ַאְך ָפֹדה תִּ יבּו לה' ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה יִּ ְפֶדה ֲאֶשר ַיְקרִּ ֶבן ֹחֶדש תִּ ְפֶדה: ּוְפדּוָיו מִּ ְטֵמָאה תִּ

ים ְבשֶ  ים ֵגָרה הּוא ֶקל ַהֹקֶדשְבֶעְרְכָך ֶכֶסף ֲחֵמֶשת ְשָקלִּ וזה נעשה  )'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף יד ע"א ד"ה 'פקודא תליסר' מהרא"ג( טז( –)במדבר יח, טו " ֶעְשרִּ
הקדמת הזוהר )'כתם פז' לר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי' על  של הבן נפש בגופוהאז כבר מתיישבת ומתחזקת לידת הבן הבכור כי אחר שלשים יום ל

על טעמי המצוות מצוה קמה דף פט ע"א לר' אברהם טובייאנה מאמר ג פרק כב דף צ ע"א ד"ה 'נמצאנו למדים' בשם 'כתם פז', 'אשל אברהם' לר' דוד זכות ממודינא 'זכר דוד'  ,דף יד ד"ה ומן יומא דאתת נפשא

עפ"י 'סנסן ליאיר' להחיד"א בתפילה ז'  )'מעבר יבק' בחלק שפתי רננות פרק כב ד"ה וכן הכהנים,הוא נפדה מידי הסטרא אחרא  הפדיוןועל ידי  ,'(ד"ה 'ודע שבמצות' בשם 'כתם פז

 את בנה הבכוראת המתגבר על בטן האם שנוׂש פרק ויקהל שנת תרעט דף שיד טור ב ד"ה 'ולפי האמור' בשם חכמי האמת(לר' שמואל בורנשטיין מסוכטשוב 'שם משמואל'  לפדיון הבן,
)זוהר פרשת בא דף מא ע"ב ד"ה 'אי קדשא בריך הוא' רעיא  כלל הזה רהבכֹוהבן ה על ילָ ואין לו עוד עִּ , בחלק שפתי רננות פרק כב ד"ה וכן הכהנים(לר' אהרן ברכיה מודינא )'מעבר יבק' 

 .מהימנא(

ְוַהֲעַבְרָת ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם לה' ְוָכל ֶפֶטר ֶשֶגר ְבֵהָמה ֲאֶשר "ציווי ה' שדרכו מתקיים  כהן איש החסדמסירת השקלים לעל ידי נעשה זה  כל
ְפֶדה ַוֲעַרְפתֹו  ם לֹא תִּ ְפֶדה ְבֶשה ְואִּ ים לה': ְוָכל ֶפֶטר ֲחֹמר תִּ ְהֶיה ְלָך ַהְזָכרִּ ְפֶדהיִּ שפתי רננות  )'מעבר יבק' בחלק טו( – ב)שמות יג, י" ְוֹכל ְבכֹור ָאָדם ְבָבֶניָך תִּ

הבן הבכור נפדה פעמיים על ידי מצות 'פדיון הבן' וכך . פרק כב ד"ה וכן הכהנים, 'שם משמואל' פרק ויקהל שנת תרעט דף שיד טור ב ד"ה 'ולפי האמור' בשם חכמי האמת(
ְפֶדהַאְך " שנאמר ְפֶדה"מיד הכהן,  –" ָפֹדה", )במדבר יח, טו( "ֵאת ְבכֹור ָהָאָדם ָפֹדה תִּ )הרמ"ד וואלי תלמיד חבר לרמח"ל במדבר  הסטרא אחרא מיד –" תִּ

כמו שנהגו בכמה  נים',את 'החיצֹוּום להבריח השריח  כוחו שלכי  פדיון הבן. ם בעת מצותּוש לחלקמטעם זה נהגו . יח על הפסוק 'כל פטר רחם'(
וכאשר עושים את מצות פדיון הבן אז  רים שם.השֹו 'ניםהחיצֹו'כדי לסלק משם את  העלמיןבית ב תם על גבי הקברֹוּומקומות לזרוק ש

'ליקוטי פנחס' לר' פנחס זעליג הכהן שווארטץ דף קו בהערה בסופו ד"ה )זה  על תרומז האנשיםבין  ּוםשהחלוקת ו –הילד מהסטרא אחרא ששולט עליו  משתחרר

 .ע"ד המנהג לחלק שום(

 )'מאה שערים' על טעמי המצוות המיוחס לרקנאטי שער ארבע וארבעים ד"ה ועל דרך האמת( לפדות את הבןולכן צריך צלו ממדת הדין של מכת בכורות, יבכורי ישראל נ
כן ו )'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף יד ע"א ד"ה 'פקודא תליסר' מהרא"ג( חמש אצבעות ןשל הקב"ה שה 'בידו' תהבחמשה סלעים כנגד מכת בכורות שנעש

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_118_0.htm%23E729,0,דף%20נב%20-%20א%5e%5e153237!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_118_0.htm%23E729,0,דף%20נב%20-%20א%5e%5e153237!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_119_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-מח%5e%5e186033!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_119_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-מח%5e%5e186033!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_123_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יח%5e%5e83143!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_123_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יח%5e%5e83143!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_123_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-יח%5e%5e83143!


 

 ~3 ~ 
 

ואז אותם  .בחלק תיקוני החטא ד"ה והנה בעניותי( לר' רפאל אוחנא )'יסוד מערבי' אשר נפדים של הבן 'יחידה'ו 'חיה' 'נשמה' 'רוח' 'נפש'החלקים כנגד 
ויוצא  ,טהר הבכור מזוהמתו ואדמימותונו )'מאה שערים' על טעמי המצוות שער ארבע וארבעים ד"ה ועל דרך האמת( בעבורוכופר  נעשים חמשה סלעים

הוא ש (, עפ"י 'ילקוט ראובני' פרשת בא פרק יג, ב ד"ה 'קדש לי כל בכור' בשם 'זר זהב')'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת צו דף נז ע"א טור ב ד"ה אמנם אפשר 'היצר הרע'משליטת 
 ,פז' על הקדמת הזוהר דף יד ד"ה חד דחיים וחד דמותא'כתם 'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף יד ע"א ד"ה 'פקודא תליסר' מהרא"ג, ) עודיכול לשלוט עליו לא אשר  ,הסטרא אחרא

לא לעשות את הפדיון בלילה  נוהגים. לכן יש (, 'שם משמואל' פרשת וישב ושבת חנוכה שנת תרע"ט דף קיח טור ב ד"ה שם במדרש'זכר דוד' מאמר ג פרק כב דף צ ע"א ד"ה נמצאנו למדים
ישֹו" ַתְחֹסם שֹורלֹא "על עובר כביכול  האבשאז  וכמו שאין  דה את הילד מהם.הוא פֹוש 'המקטרגים'גבולם של  זה זמן, כי )דברים כה, ד( ְבדִּ

 .(ולפדות בלילה בזה מנהג הספרדים להקלוהוא מנהג האשכנזים, אך  שו"ת התעוררות לתשובה' לר' שמעון סופר בנו של הכתב סופר חלק א סימן קו.)'נותנים לכתחילה צדקה בלילה 

ְמֲעָך פסוק "סמיכות התיבות בכפי שנרמז ב ,לא לאחר את פדיון הבן יותר משלשים יוםצריך להיזהר ש ְתָך ְודִּ  ְבכֹור ָבֶניָךלֹא ְתַאֵחר ְמֵלָאָֽ
י ֶתן לִּ מן שלא פודים אותו מורידים אותו מקדושתו כל זכי , (. ראה שו"ע יו"ד סימן שה, יא)שמות כב, כח( )'רבינו אפרים' על התורה פרשת משפטים כב, כח ד"ה לא תאחר" תִּ

. וכמו שהיה 'מצודת דוד' להרדב"ז על טעמי המצוות מצוה ערו ד"ה לערוף פטר חמור(עפ"י ) כי הוא חלקו ,סטרא אחרא שמושך אותו אצלוהוהוא נכנס בחלק 
. )גמ' בבא קמא דף פ ע"ב עיי"ש(את ידו של התינוק מעשה ברב ושמואל ורב אסי שהגיעו לפדיון הבן והתעכבו מלפדותו, ובינתיים בא חתול וקטע 

והלילי' אשת השטן מושכת אותו אצלה שהוא  '.ר שטןבכֹוו' 'ר שוטהבכֹו'ונקרא  ,פודים את הבכור כלל, אזי הוא פגוםלא ואם 
 בסמיכות ועל כך אמר ה' .ד"ה לערוף פטר חמור()'מצודת דוד' להרדב"ז על טעמי המצוות מצוה ערו  חלקה, ולעולם אין הוא מתברך שכבר שלטה בו עינה הרעה

ְפֶדהֹכל ְבכֹור " יק נראיתי ופתחתי את רחמה מצא כי לרִּ יאחרת י תפדה את בנך!כלומר שה' אמר " )שמות לד, כ(" ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם ָבֶניָך תִּ
וכתב שם שמטעם זה הביא 'רבינו בחיי' בשמות לד, כ שמי שלא  .')'שפתי כהן על התורה' פרשת כי תשא על הפסוק 'כל בכור בניך תפדה ייקח אותו הס"מ לחלקומשום ש" של האשה

 .(בית המקדשלראות את בנין  לא יזכהפני שכינה ו לא רואהנפדה 

 סעודת פדיון הבן היא על ההצלה מידיו של הס"מ ומעלתה גדולה

 'הסטרא אחרא'פדה נפשו של הבן הבכור מידי שנעל כך  )ראה רמ"א על שו"ע יו"ד סימן שה, י( בשעת מצות פדיון הבן צריך האב לעשות סעודה
)ראה מעשה בגמ' בבא קמא דף  ע הבן''ישּונקראת  מצות 'פדיון הבן'לכן . חול המועד סימן תקמו אות ד()'מקור חיים' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו על הלכות  ממנו ניצלהוא ו

ד על ידי המצוה הזאת ַהָּולָ כי ניוושע  בבא קמא דף פ ע"א ד"ה ישוע הבן()רש"י גמ'  רקןשהוא לשון פּופ ע"א ורש"י ד"ה ישוע הבן ותוס' שם ד"ה 'לבי ישוע הבן' בשם הערוך( 
מהסטרא  הבן הבכור על שנמלט (סוף ד"ה ונמצא )'חקי חיים' לר' יעקב סופר מחבר 'כף החיים' דרוש ז לפדיון סעודה במצוה זועושים ו. ויכול להאריך חיים

בשעת ראוי לאדם לעשות סעודה גם  בדומה לזהשזוכה האדם להסיר מעליו את בחינת הרע. כפי שעושים סעודה בכל פעם אחרא, 
וכן יהיה לעתיד לבוא כאשר יגדל המספד בירושלים על היצר הרע . השייכת לסטרא אחרא 'ָהָעְרָלה'שמּוסרת מהתינוק על  ברית המילה

 .הלכות חול המועד סימן תקמו אות ד( או"ח על מהרח"ו בחלק'מקור חיים' לר' חיים הכהן תלמידו של )צדיקים כל העשה סעודה גדולה ליואחר כך הקב"ה  ,שייהרג

יתן את יביותר ו עצומהפדיון הבן, ובשעת הפדיון עצמו יכניס בלבו שמחה  במצות לה' יתברך על שזיכה אותוויודה מאוד האב ישמח 
ויברך  .או בנוסח דומה סלעים בעד פדיון בני בכורי כאשר צוני הבורא יתברך ויתעלה!" ה"הנה לך חמשהסלעים לכהן ויאמר  תחמש

את האב ויזכור אז . )'יסוד ושורש העבודה' בחלק פדיון הבן ד"ה ונוסף גם הוא על האב(קיום מצות עשה זו ל שזכהעל  ,בשמחה עצומה עד מאד 'שהחיינו'ברכת 
הקב"ה בעצמו ירד למצרים והרג בבכוריהם כביכול שכמה גדולה מצוה זו ובשעת יציאת מצרים, ישראל עם ל והנסים והנפלאות שנעש
ואז על ידי  .)'חקי חיים' לר' יעקב סופר מחבר 'כף החיים' דרוש ז לפדיון סוף ד"ה ומה שהניח( בבתיהםכל בני ישראל היה שמחה לם וועשה שפטים באלהיה

 הגדול רלאותו האֹוב' על הסעודה וכל מי שאוכל ונהנה מסעודה זו זוכה ר כי טֹוהשמחה שעושה אבי הבן בשמחת המצוה מופיע 'אֹו
 .במאמר לסעודת פדיון הבן דף כט ע"א טור א ד"ה ושמעתי בשם( לר' צדוק הכהן מלובלין )'פרי צדיק'

)'דבר שמואל'  יש מפי איש עד האר"י ז"ל שמי שנמצא בבית בשעה שנעשה שם פדיון הבן נחשב לו כאלו התענה פ"ד תעניותאויש קבלה 

)'פרי צדיק' במאמר לסעודת פדיון הבן  שהוא תיקון לפגם הברית, (איש מפי איש עד האר"י הקדוש ם' כפי שקיבל מרבותיולר' שמואל עמאר מרבני מקנס בחלק יו"ד דף ב ע"ב ד"ה 'העיד לי החכ

)'דבר שמואל' לר' שמואל עמאר מרבני מקנס בחלק יו"ד דף ב ע"ב  שם יםובפרט בימי השובבי"ם יש תיקון גדול לכל הנמצא. דף כט ע"א טור א ד"ה 'ושמעתי בשם' בשם רבותיו

 שהמכוון בה יכול לתקן על ידה מה שמתקנים על ידי פ"ד תעניות ,פדיון הבן תבסעודומעלה זו היא גם . (' כפי שקיבל מרבותיוהעיד לי החכם'ד"ה 
ובפרט אם הפדיון חל בחודש  (. ראה 'טעמי המנהגים ומקורי הדינים' עניני פדיון בכור סימן תתקלגבשם רבותיו)'פרי צדיק' במאמר לסעודת פדיון הבן דף כט ע"א טור א ד"ה 'ושמעתי בשם' 

)'פרי צדיק' במאמר לסעודת פדיון הבן דף כט ע"א טור א ד"ה  תאוהן הר מדיק' הגדּוצאות צ' והוא כנגד התיבה 'ראשית הבריאה בנוצר ב, כי חודש זה שבט

ְדיֹוםהתיבה ' הבו מופיעשבתורה בפסוק היחיד  על תועלת המצוה היארמז הו .('ושמעתי בשם' ַקח ֹמֶשה ֵאת ֶכֶסף הַ א "' והופִּ ְדיֹוםַויִּ )במדבר ג, " פִּ

ְדיֹוםכאשר התיבה " מט(  של 'ימיםפ"ד 'שתתפות בו מועילה כמו הלכהן וה "ֶכֶסף"יום" לרמוז על פדיון הבן שנותנים בו -" נחלקת ל"פדפִּ
האות לפעמים ש . ועודנפלאים(, 'שם משמעון' לר' שמעון פולאק בחלק יורה דעה סימן כט עיי"ש עוד דברים בהערה)'דבר שמואל' מרבני מקנס בחלק יו"ד דף ב ע"ב ד"ה 'העיד לי החכם'  תענית

ְדיֹוםהתיבה " , ולכןמ' ונ' מתחלפות ְדיֹו" נקראת כמו 'פִּ  .(הוא נקרא 'גרשום'א' ו, א שבדברי הימים שם 'גרשון' האת מהתורה והביא שם דוגמא  'אבן עזרא' במדבר ג, מט עפ"י)' ןפִּ

אשת  אדם פוגם בברית אזי הלילי'ששכ משוםהוא תיקון לפגם הברית,  תוהטעם ששמיעת הברכה על פדיון הבן וטעימת הסעודה נחשב
היא  , הרינדבקת הלילי' באדם על שפגם בבריתכבר מכוח שו. בחטאו הוציא לבטלההוא נשמות שה אותןלחלקה את לוקחת  השטן

אצל אמו לפעמים ילד מת ימצא ישחלילה הוא מה זה . ועל מיתת הקטניםכי היא ממונה בנים הקטנים שלו לפגוע בגם חלילה עלולה 
ות פדיון אך לעומת כן מצ .(עפ"י הזוהר שהלילי' ממונה על מיתת הילדים )'יסוד מערבי' לר' רפאל אוחנא מחבר ספר 'מראה הילדים' בחלק העונשים אות ד או כשהוא מוטל בעריסה

ית ְטֵפי" את אבי הבן , לכן הכהן שואלהבכור הבןאת  תלהחיֹוהבן הוא סגולה  אם הוא ה" ?שפירושו "מה הוא רוצה יותר?" ְבַמאי ָבעִּ
ון הבן נמצא שפדיוכך אינו חפץ בבנו בכורו שיחיה.  ואזחפץ בחמשה סלעים הוא  אויתן חמשה סלעים, אז יוחפץ בבנו בכורו שיחיה 

וכאילו לפגם הברית תיקון  הפדיון הוא ומשום כךהיפך מחטא פגם הברית הגורם מיתה לבנים הקטנים, וזה  גורם שיחיה הבן,
 .(' ועיי"ש טעמים נוספיםובאופן אחר פירשתי')'יסוד מערבי' בחלק תיקוני החטא ד"ה פ"ד תעניות  התענּו
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 ~4 ~ 
 

 ימים ושנים ויאריך ממלאך המוות נצלייבן בכור שנפדה כדין 

לכן , הזוהר דף יד ד"ה ומן יומא דאתת נפשא()'כתם פז' על הקדמת מוציאים את הבן הבכור מצד המוות ומקרבים אותו אל החיים  'פדיון הבן' על ידי מעשה
)'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף יד ע"א ד"ה 'פקודא תליסר' מהרא"ג, 'זכר דוד' מאמר ממש  אותו מהמוות פודה האבסלעים  המשום שעל ידי חמש פדיוןזה נקרא 

יש שני ו .וקושר אותו אל החיים (זקן' לר' אברהם פאלג'י בנו של ר' חיים פלאג'י מערכת פא אות א'ואברהם ראה . 'אור החמה'בשם  'והנה הר"ב זהרי חמה'ג פרק כב דף צ ע"א ד"ה 
פדיון 'מצות את עושה  האבוכאשר למוות, מלאך הממונה ממונה לחיים ואחד מלאך המלאכים ממונים המלווים את האדם, אחד 

יותר בבן עוזב אותו ולא אוחז  והוא, לשלוט עליו יוכללא ש לבנו הבכור הוא פודה אותו מידיו של המלאך הממונה על המוות 'הבן
כוחו של נחלש  זה כנגדוכיון ש ,שנלווה לבנו הבכור נעשה קיּום וחֹוזק למלאך הממונה על החיים הבן פדיוןת על ידי מצו ועוד .שנפדה
בתנאי זה ו .חייו מתארכיםו יד ע"א ד"ה פקודא תליסר( )הקדמת הזוהר דף 'חיים'כך האב קונה לבנֹו נמצא שעל ידי לכן  –הממונה על מוות  המלאך

'יצר הטוב ויצר  –להרחבה על שני המלאכים הממונים המלווים את האדם ראה מאמרינו לפרשת וילך ) )'חקי חיים' דרוש ז' לפדיון הבן סוף ד"ה נמצא שכ"כ גדלה(בשלימות  התנעשהמצוה ש

 .הרע'(

תן חמשה סלעים לכהן יוי ,פדיון בנו הבכור כדיןמצות את קדמונים, כי איש אשר יקיים בלו מהיומסורת בידינו מפי זקנים שק
יהיה בטוח שהילד יחיה וינצל מפגעי חוליי הילדים  –יחזיר לו הכהן שום דבר בשום אופן לא ובשמחה כך שהם יהיו לכהן לגמרי 

' לר' אליעזר פאפו בליקוטים מהחיד"א דף נו ע"א ד"ה פדיון הבן, 'זכר דוד' מאמר ג פרק כב דף צ ע"א ד"ה 'וכרחם אב על )'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת פ אות י, 'אורות אלים ויגדל ויהיה לאיש

שהחמשה  לפי ,(ת''אברהם אזכור' לר' אברהם פלאג'י מערכת פא אות ב בשם 'מדבר קדמו ,וכתב שהמסורת שבידו נסמכה על המובא בהקדמת הזוהר דף יד ע"א לעיל 'מדבר קדמות'בנים' בשם 
וזהו  .שו"ת הרשב"א סימן ר(עפ"י )יראת שמים להבן נכנס לחיים לתורה ואילו יוצאים לכהן ו הסלעים זה חילוף זה, תחת הבן,נעשים סלעים 

שהמצוה תתקיים כתקנה  על מנת ,רא ה'יכהן היותר מיּוחס ויהלכן יפדה על ידי . כרו של האב בעולם הזה על שפדה את בנו הבכורׂש
חמשה  ונתתי לו במתנה גמורה ,מיוחס תלמיד חכם לכהן לאחר שלושים יום ללידתו את בני בכוריבשמחה שפדיתי  ,כך היה בי מעשה: המחבראמר ) )'חקי חיים' דרוש ז' לפדיון הבן סוף ד"ה ושכרו בעוה"ז(

שהוא הלך והחלים  ,היהאכן וכך  .ויחיה והייתי בטוח שיתקיימו דברי רבותינו והוא יינצל הקשה חלה ב'מחלה' הוא שנים חמש בני בכורי בגילוכשהיה  .וביקשתי שלא יחזיר לי כלום ,כסף מלאסלעים שקניתי ב

 .ה' יתברך( שליו חסדברוב רחמיו ו ,בהגיעו לגיל תורה ומצוות 'איש'גדל ונהיה למספר שנים עוד  ובחלוף .לחלוטין הבריאכעבור מספר חודשים של טיפולים כימותרפיים באורח פלא ו

 )'אברהם אזכור' לר' אברהם פאלאג'י מערכת פא אות ב( ולהכניסם לחיים 'מכת בכורות'ה' ציוה לעשות פדיון לבכורי ישראל כדי לפדותם מצד המוות 
ְפֶדהַאְך לשון כפולה " הלכן נאמר 'תשובות ) גם ממלאך המוות שלבד מה שפודה מה' יתברך הוא פודה )במדבר יח, טו(" ֵאת ְבכֹור ָהָאָדם ָפֹדה תִּ

במתנה  ולתתסכום הכסף בדקדוק ועל ידי חמשה מטבעות כסף, את רק צריך האב להקפיד לתת  .(אלה על סדר פדיון הבןהגאונים' שערי תשובה מז בש
)'רוח חיים' לר' חיים  בן הנולד שיחיה חיים ארוכיםכי הוא מסוגל מאוד לאת המצוה בלי פקפוק  האב ויקייםקפיד על המעות. בלי להגמורה 

)הרמ"ד  לו יחזירשעל מנת שלא תן את החמשה סלעים לכהן במתנה גמורה ייש על עצמו ובעל נפש יחּולכן  .אות ב(פלאג'י בחלק יורה דעה סימן שה 

 .)'יסוד ושורש העבודה' בחלק פדיון הבן ד"ה אחיי ורעיי( ימלא לו כפלי כפליםהוא ויהיה בטוח בה' יתברך ש וואלי שמות יג פרשת בא על הפסוק 'וכל בכור אדם בבניך תפדה'(
באמת ואף אם הכהן ירצה להחזירם לו לא יקבלם מידו, ובכך ישמור את המצוה כראוי ויתבטלו כל הקטרוגים, וישמח בבנו הפדוי 

לא יראה סימן האב חלילה גורם שזה להיאחז בבן, ו הס"מ קופץ שוב לאבאת הכסף  כי כאשר הכהן מחזירת. ולא בדרך של רמאּו
 .יג פרשת בא על הפסוק 'וכל בכור אדם בבניך תפדה'(פרק )הרמ"ד וואלי שמות  ברכה בבכורו כל ימי חייו

"שמא  החכם ענה להםאז  .מה שהוא אומר אחד אמרו לחכםו "תפדוני! תפדוני!והיה מעשה בבחור אחד שנטה למות והיה צועק "
חי עוד עשרים אותו בחור ו ,בעבור פדיונו וכך היה שנתנו לכהן חמשה סלעים. "והוא יחיה ענה "תפדוהוהוא בכור?" אמרו "כן". אז 

אלא שלא  ,לאחר שלושים יום ללידתו בזמןפדיון לו  שאביו של הבחור עשהודאי ווב. )'ספר חסידים' סימן שלד( המעשהאותו אחרי  שנהוחמש 
צריך להיזהר הרבה בפדיון הבן לעשותו כראוי בלי שום חשש, ולתת לכהן חמשה סלעים  לכן .ולכן בא לידי סכנת מיתה לו כראוי עשה

. )'כף החיים' לר' יעקב סופר בחלק יורה דעה סימן קטז ס"ק קלט(הילד את עיל להחיות כדי שזה יומן הכהן, במתנה במתנה גמורה ולא לחזור ולקבלם 
חמשה סלעים  שֹווינתן לכהן  הואולאחר שכבר היה גדול בשנים  מעשה בעצמועשה שהיה בכור  מווילנאר' אליהו הגאון  ומטעם זה

שהכהן מחזיר בדרך מנהג העולם כאביו פדה אותו  לידתושאחר . ועשה כך משום לו יחזירבעבור פדיון עצמו בנתינה של ממש כדי שלא 
 .פי שהביא עדות על הגר"א()'שערי רחמים' לר' אברהם קאצנלבורגן סימן קסא כ אל האב אחר כך את כסף הפדיון

ר וכבר עברו רוב שנותיו, והוא חלה בחולי כבד מאד עד שכמעט בעיר איזמיר שבטורקיה, באדם אחד שהיה בכֹו גם וכן היה מעשה
לא עשו לו פדיון חמשה סלעים  תֹו. וכשנכנס ר' חיים פלאג'י לבקרו בא בדעתו שמא בקטנּותייאשו הרופאים ממנות וההיה מסוכן למּו

כהוגן. אז אמר לו ר' חיים פאלג'י שהוא רוצה לפדותו על ידי כהן אחד בעד חמשה סלעים. ותכף האדם הודה לדבריו ונתן בידו חמשה 
ואחר שנתנו את הסלעים תכף ומיד התרפא אותו האדם ועמד מחוליו וחי עוד עשרים סלעים לתת לכהן תלמיד חכם שהיה לפניו. 

וראה בספר 'מראה  .)'רוח חיים' לר' חיים פלאג'י בחלק יורה דעה סימן שה אות ב כפי שהעיד על מעשה שהיה עמו מארכת ימים ושנות חייםהזאת המצוה וזה לפי ש ה.שנ

למד י ומכאן (דף צז בסוף טור בלר' פנחס זעליג הכהן שווארטץ קוטי פנחס' יב'לשהיה עם בעל 'קול אריה' וראה מעשה מופלא נוסף  .קל אותו מעשה בשינויכת פ אות ב ערך פדיון הבן שהביא הילדים' מער
)'סגולות ישראל' למען יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים  ,לפדות את בנו כמצוותווכל להיזהר הרבה במצות פדיון הבן כל אדם מוסר הש

 אמן. מערכת פ אות ב ד"ה 'פדיון הבן' בשם ספר 'האח נפשנו(

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

שמואל ז"ל, ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'ֵנט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם להצלחת 

  יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל משפחתה
 

העלון גם 

 לרפואת

יריב בן 

 הי"ויהודית 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 גם לרפואתהעלון 

ציונה שושנה בת 

 הי"וחנה ֵבמּון 

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

ם שה' ברחמיו ישלח לה

 רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
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