
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ˙ÎÏÏ ¯ÂÒÈ‡ ÂÏ ‰È‰ Ì‡‰ ‰�˘ ÌÈ¯˘Ú Ô·Ó ˙ÂÁÙ  

‰ÂˆÓ Â‡ ˙Â˘¯ ˙ÓÁÏÓÏ?  

 Ô˙˘¯Ù·ג' א'  Ï‡¯˘È· ‡·ˆ ‡ˆÈ ÏÎ ‰ÏÚÓÂ ‰�˘ ÌÈ¯˘Ú Ô·Ó

Ô¯‰‡Â ‰˙‡ Ì˙‡·ˆÏ Ì˙‡ Â„˜Ù˙.  
  

˘¯·Â'' Èמגיד שאין יוצא לצבא פחות מבן עשרים.  
  

 ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó·Âי''רי רשהביא את דב ו בסופו''בפרשת שופטים מצוה תקכ ,

וכתב דמדבריו משמע דבין למלחמת מצוה ובין למלחמת הרשות 

  .וכן דייק בכלי חמדה ריש פרשת חיי שרה, אינו יוצא פחות מבן עשרים

  

ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó‰ ‰˘˜ÓÂ :ם לא הביא דין זה שפחות ''מדוע הרמב

  . מבן עשרים אינו יוצא למלחמה

  

ı¯˙Ó˘ ˘È :היה יתכן שין בפרשתן ש''פ מה שכתב הרמב''ע

כי הנערים לא , כל היוצאים להקהל בעדה" כל יוצא צבא"פירוש 

לצבא "וכן " צבא" כי כל אסיפת עם תקרא ,יקהלו בתוך העם

שם  "העבודהישוב מצבא " ד'' כ' חבמדבר "צבא בעבודת אהל מועד

אבל למלחמה ראוי לצאת אף ש שציין עוד הרבה דוגמאות ''עיה ''פסוק כ

ואפשר , י''ן על רש''ק הרמבכ חול''א, פחות מבן עשרים

לכן לא הביא את הלכה , ן''ם נמי סבירא ליה כמו הרמב''דהרמב

  .ח פרשת קורח''ע בספרו שפע חיים חלק י''כך תירץ הדברי יציב זי, ל''הנ

  

‰·È¯Á ‰Á�Ó ¯ÙÒ· ‰�‰Â כתב יש להסתפק ע''מ ק''על מסכת סוטה ע 

האם זה תלוי ברצונו שאין צריך לצאת למלחמה בפחות 

עשרים אבל אם רוצה יכול לצאת אף פחות מעשרים או מ

  .דילמא הויא איסורא ואינו יכול לצאת אף אם הוא רוצה

  

¯˘‡ È�„ÚÓ: נראה דלפי כל הני טעמים המובאים לקמן יש 

דלפי כל הני טעמים לכאורה יש איסור לקטן , לפשוט את הספק

  .לצאת בפחות מבן עשרים ואף אם רוצה אינו יכול
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע פחות מבן עשרים אינו יכול ללכת למלחמה  ,

וכן , וכן בכלי יקר, וכן בחזקוני, ן בפרשתן''כך מקשה הרמב, וכי אינו ראוי ללחום

  .ד ריישא''ל אב''בספר הדרש והעיון בפרשתן להגאון רבי אהרן לווין ז

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ :  

בעבור שאינו חזק למלחמה בפחות , אפשר שיהיה הטעם בזה .‡

בן עשרים  א''משנה כ 'הפרק אבות במשנה וכמו שאמרו , מעשרים

וכן תירץ בחזקוני , ן בפרשתן''כך כתב הרמב,  דהיינו לצאת למלחמהלרדוף

  . בפרשתן

¯‚‰ ·˙Î ÔÎÂ'' ‡על הא א''משנה כ' בהגהות על המשניות אבות פרק ה 

דלכן אמרינן דאין , דאמרינן התם במשנה בן עשרים לרדוף

  .ת מבן עשריםיוצא לצבא פחו

כ עליו לשמח שנה אחת והיינו ''ואח, ח לחופה'' משום דבן י.·

כך כתב , ועל כן אינו יוצא למלחמה פחות מבן עשרים, ט''שנת י

  .א''משנה כ' במדרש שמואל אבות פרק ה

 מכל ,אף על פי שלפעמים יש בן חיל בפחות מעשרים שנה .‚

ליא כי אם בזכותא ת', מקום לא בגבורת איש יחפוץ ה

וכל בן עשרים מצד היותו בר עונשין בבית דין של , מילתא

מעלה אז ביותר הוא מדקדק במעשיו ומסתמא יש לו אז יותר 

שהרי הכהן מכריז מי האיש , זכויות שיגינו בעדו במלחמה

הירא מעבירות שבידו ילך וישוב לביתו וכל פחות מבן עשרים 

 זכויות מסתמא אינו מדקדק כל כך במעשיו ואין לו כל כך

, א בפרשתן''וכן כתב החיד, כך תירץ בכלי יקר בפרשתן, שיכריעו על חובותיו

ע בפרשתן דרשות ''וכן כתב השפע חיים מצאנז זי, וכן בכלי חמדה פרשת חיי שרה

  .וכן בהדרש והעיון בפרשתן, ב באריכות נפלאה''תשמ

‰Ê ÌÚË ÏÚ ¯ÈÚ‰Ï ˘È ¯˘‡ È�„ÚÓ: הנודע  לפי מה שכתב

ל ולדעתי לא מסתבר שלא ''וז ד'' מהדורא תנינא סימן קסד''יורביהודה 

ונמצא , יהיה שום עונש שמים על האדם קודם עשרים שנה

עולם הפקר וירצח איש את רעהו כשלא יהיה עדים ויעשה כל 

מן , ולדעתי הכוונה שבעולם הזה אין מענישים, התועבות

אבל אחר מיתה כל מעשה אדם , השמים קודם גיל העשרים

ע לכלל דעת כשיודע שהוא עבירה צריך לסבול כפי מכשיגי

ת ''ועיין בשו, כ לפי דבריו נענש אף בפחות מבן עשרים''א, מעשיו

  . ט''חתם צבי סימן מ

· ·˙Î˘ ‰Ó ÈÙÏ ÔÎÂÂ˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ ל ''וז ה''יורה דעה סימן קנ

נעשו ' ד כי לא נאמרו שיעורים הללו במדרשות שבני כ"לפע

ונשים על חטאים המחודשים בני עונשים למעלה אלא בע

לשעה כגון עונשי דור המדבר וכן בשרה נאמר בת עשרים 

 הוה והכל אצלה הבלא חטא התם קודם מתן תור' כבת ז

 אבל עונשי , הללוםז נאמרו שיעורי"כמצות שכליות וע

 בין יהתורה אין שום חלוק כי שיעורים הלכה למשה מסינ

ת שוה לכל שערו' ג שהביא ב"למלקות בין לקרבן ובן י

  .עונשים שבתורה

˙Ú„ ÛÒÂÈ ¯ÙÒ· Ï·‡ דע כי נעלם מעיני הנוכתב  ו"ד סימן שע"יור

 דקודם שהוא בן רושת שכתבו בפי" דברי המזרחי והיפביהודה

ם "הרמב' ועיין בפי, ד של מעלה"בב' אינו בר עונשי' כ

 כי יצחק אבינו אמר ט"שבת פ לזה מגמרא הוראי, ז"לסנהדרין פ

  .ענשת עלייהודל עשרים דלא מ
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‰Ê‰ ÔÓÊ· ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È ÌÈ¯ÂÎ·Ï Ì‡‰?  

‰ ‰�‰ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ ·Ô˙˘¯Ù ה''מ' ג ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ‰ È�‡ ÌÈÂÏ‰ ÈÏ ÂÈ‰Â ' 

ל "לומר שהגם שאמרו רבותינו ז', הכונה במאמר אני הל ''כתב וז

לא ירדו הלוים ,  עתידה עבודה שתחזור לבכורותד"ילקוט שס

כשם ששמי לעולם ועד ' ני הוהוא אומרו והיו לי א', מהיות לה

  .כמו כן יהיו לי הלוים
  

ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù· ·˙Î ÔÎÂ עתידה עבודה שתחזור לבכורות ח''ט כ''מ ,

ולטעם זה השתדל יעקב לקנות הבכורה מעשו לבל יהיה לו חלק 

  .בעבודה לעתיד לבא
  

È·ÏÓ‰ ·˙Î ÔÎÂ''Ì דלעתיד יהיה העבודה תורה אור פרשת חוקת 

וכן כתב  הפטורה לפרשת אמור יהונתןוכן בספר אהבת , בבכורים

  .ה''ג ופרק מ''שער הגלגולים פרק כי ''בכתבי האר

  

ÊÁ· ¯Â˜Ó‰ ÔÎÈ‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÂË·Á˙� ‰�‰'' ‰„Â·Ú ‰„È˙Ú˘ Ï

ÌÈ¯ÂÎ·Ï ¯ÂÊÁ˙˘.  
  

‡Â‰ ¯Â˜Ó‰„ Â·˙Î˘ ˘È : וכן בספרי במדבר , ז''ו י''במדבר טמהמדרש רבה

לם ולעולמי עולמים הרי זה קיים לעו,  כל מקום שנאמר ליז''א ט''י

הרי מפורש במדרש , ובבכורות כי לי כל בכור, בכהנים וכהנו לי

כך כתב בהגהות נר למאור פרשת ויחי , דקדושת הבכורים קיימת לעולם ועד

  .וכן בהגהות קוי אור, על האור החיים

  

‰Ó˙ ÔÂÚÓ˘ ˙Î¯·· Ï·‡ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ ÏÚ: דיש לומר דהכוונה 

וכותב דאינו יודע מקום , הלקדושת פדיון הבכור ולא לעבוד

  , ל זה''למאמר חז
  

È¯‚‰„ ‰ÈÓ˘Ó ÌÈ‡È·Ó ÔÎÂ''˜ÒÈ¯·Ó Ê שאמר על דברי האור 

כך מביא בפרדס יוסף בפרשתן לידידי הגאון , ל''החיים שלא מצא דבר זה בחז

  .א''הנפלא רבי דוד אברהם מנדלבוים שליט

  

‰Ï‡˘ ˜ÓÚ· ‡È„‰Ï ·˙Î ÔÎÂ הניםה בכ''ד בד''פרשת בעלותך פיסקא ל 

ל בבכורות הוא אומר כי לי כל בכור בבני ישראל ''שכתב וז

  .וקדושתן לפדיון או להקרבת בהמה טהורה לעולם
  

¯‚‰ ÔÎÂ''ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ Á''‡  כתב דמדברי בספרו טעמא דקרא בפרשתן

הספרי יש ראיה לאור החיים שעתידים הבכורים לחזור לעשות 

ר דכיון ועוד תירץ בשם אביו דאפש, את העבודה לעתיד

שתמורתן של הבכורות דהיינו הכהנים קיימת הרי זה כאילו 

וכתב שכן מצא בדעת זקנים מבעלי , זכות הבכורה לא כלתה

  . 'התוס
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דלרבנן ב''ב ע''א סנהדרין כ''ז ע''תענית י'  על הא דאיתא בגמ 

כהן אסור לשתות יין בזמן הזה מחשש דמהרה יבנה בית 

כ לפי מה דמבואר באור החיים ''א, ודהמקדש ולא יוכלו לעב

אמאי לא אמרו , הקדוש דלעתיד גם הבכורות יעבדו את העבודה

, רבנן דגם בכורי ישראל ולוים אסור להם לשתות יין בזמן הזה

ר ''כך מקשה האדמו, מחשש שמהרה יבנה המקדש ולא יוכלו לעבוד

 הגאון רבי משה שוורץ ל מובא בספר הנפלא עטורי חיים בפרשתן לאחי''מליובאוויטש זצ

  .ד אצקוביץ''מ בביהמ''א ר''שליט

  

ı¯˙ÓÂ :פ מה דאיתא בירושלמי דבנין בית המקדש יהיה ''ע

וידוע מה שכתבו הראשונים דבנין בית , קודם לתחיית המתים

כ יש לומר דהא ''וא, המקדש ולעתיד לבא תרי מילי נינהו

בל א, דאמרינן דתחזור העבודה לבכורים זה רק לעתיד לבא

ל '''לפי הנ, בתחיית המתים בבנין בבית המקדש יעבדו רק כהנים

  . ל''ר מליובאוויטש זצ''כך תירץ האדמו, אתי שפיר

‰„Â·Ú‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ì‡‰  

¯ÂÎ· ‰È‰˘ ÌÂ˘Ó ‰�Â‰Î‰ ‰�˙È�˘ È�ÙÏ?  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' וירא אהרן ב"שמות ל  על הפסוק' עמוד א'סנהדרין ז 

מה ראה אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי , יוויבן מזבח לפנ

אמר אי לא שמענא להו השתא , אלעזר ראה חור שזבוח לפניו

'  אם יהרג במקדש ה'איכה בומיקיים בי , עבדו לי כדעבדו בחור

, ולא הויא להו תקנתא לעולם מוטב דליעבדו לעגל, כהן ונביא

  .אפשר הויא להו תקנתא בתשובה
  

 Ô¯‰‡ ¯Ó‡˜„ ‡‰ ÏÚ ‰�‰Â‰ ˘„˜Ó· ‚¯‰È Ì‡ È· ÌÈÈ˜ÓÂ ' Ô‰Î

‡È·�Â.  
  

˘¯‰Ó‰ ‰˘˜‰''‡:  עדיין אז לא נתנה הכהונה לאהרן ולא היה

כ איך קאמר אהרן אם יהרגו אותו יקויים ''א, מקדש ולא משכן

  .' וכוכהן ונביא' אם יהרג במקדש ההפסוק 
  

˘¯‰Ó‰ ı¯˙ÓÂ''‡: אהרן בכור היה והעבודה היה בבכורות בכל 

  . ככהן במקדשא ליהוי וה,מקום בבמה
  

˘¯‰Ó‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È''¯ÂÎ· ‰È‰ Ô¯‰‡˘ ·˙Î˘ ‡ : מהא

דאי אפשר אהרן שלא היה באותו מנין ה ''ד ' עמוד א'בכורות דתוספות דכתבו ה

שנים כדאמר ' דמרים גדולה ממנו ג, לומר דאהרן היה בכור

 כך מרים שנים'  כמו שהיה אהרן גדול ממשה גשמות' ריש פ במדרש

  . מאהרןהיתה גדולה
  

 ·˙Î„ ‡‰Ó ‰˘˜ ÔÎÂ˘¯"È על הא דאמרינן התם 'מ א''ח ע''שבת פ 

 בריך רחמנא דיהב אההוא גלילאה עליה דרב חסדדרש ' בגמ

על י ''ופירש רש, על ידי תליתאי,  לעם תליתאי,אוריאן תליתאי

כ איך ''א, ÔË·Ï È‡˙ÈÏ˙ ‰˘Ó, ‰˘ÓÂ Ô¯‰‡ ÌÈ¯Ó, יד תליתאי

  .א דאהרן היה הבכור''כתב המהרש
  

· ‰�‰ÂÂ˘"‡È�Ú„ ‡˙Ò˜¯Ù‡ ˙ נשאל א '' חושן משפט סימן ש'חלק ד

  . א''ל על המהרש''בקושיא הנ
  

Ï‡Â˘‰ ˘„ÁÏ ‰ˆ¯ ÂÊ ‡È˘Â˜ ÁÎÓÂ :או דאולי העבודה בבכורות ל

 הבית נמי נקרא בכור לענין זה  אלא גם גדול, בכור ממשדווקא

י " על הא דהביא רשה ואסמכי,שיהא יכול לעשות את העבודה

  .  דאם אין שם בכור גדול שבבית מתרשת באבפ ל"ז
  

‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á„ ‡È�Ú„ ‡˙Ò˜¯Ù‡· Ï·‡: אמרה רושדהרי בפי 

 וזהו נאמר י ישראלתורה קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבנ

כ אי אפשר לומר דגדול ''א, ם שם" רשבין עי,לענין העבודה

  .הבית נקרא בכור לענין זה
  

„ÂÚÂ‰˘˜‰ :כ מקצת "א, אחים גם בגדול הה דאי העבודה הי

 וזהו ,ליהוי נמי בגדול הבית, פדיון הבכורים דהיא תחת העבודה

  .ודאי אינו
  

  

Â˘·Â''ÛÒÂÈ ¯Â·ˆÈÂ ˙ א אלו'' נמי נשאל על דברי המהרשה''סימן נ ,

והוא כן תירץ דאולי כשהיה העבודה בבכורים לא דקדקו 

בראשון ללידה דווקא ואף רק הגדול בין הזכרים היה כשר 

 . א''ע' כן תירץ במרגלית הים סנהדרין זו, לעבודה
  

˘¯‰Ó‰ Ï˘ ‰Ê „ÂÒÈ ‰�‰Â''ÌÈ�Â˘‡¯· ÌÈ„˜ ¯·Î ‡: ל בבע דהנה

על הפסוק אלה שמות בני אהרן הבכור נדב  'ב' ג הטורים בפרשתן

 אלא חוזר על אהרן שהוא , יש פסיק בין הבכור לנדבתבכ' וגו

, ים מדהוא ראשון לזכר, הרי דהתורה קראתו בכור,הבכור למשה
  .ח''ועיין בספר דעת משה סימן מ



‰ÏÈÏ· Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

·Ô˙˘¯Ù ג'' י'ג ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡· ¯ÂÎ· ÏÎ È˙Î‰ ÌÂÈ· ¯ÂÎ· ÏÎ ÈÏ ÈÎ 

Â‚Â Ï‡¯˘È· ¯ÂÎ· ÏÎ ÈÏ È˙˘„˜‰'.   
  

 ‡ÓÏÈ„ Â‡ ‰ÏÈÏ· ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ˙ÂˆÓ Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È

‰ÏÈÏ· Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ È‡.  
  

ÓÈ˜''Ï אין הבכור ראוי לפדיון עד שיעברו  א''ק י''ה ס''ד סימן ש''יור

ואחר שלשים יום יפדנו מיד שלא ישהה , עליו שלשים יום

א להיות בשבת אין פודין אותו בשבת "ואם חל יום ל, המצוה

  .'אלא ימתין עד יום א
  

 ·˙ÎÂ¯‚‰ ¯Â‡È··"‡ אלא ימתין עד יום אכ"סק  ,'‰ÏÈÓ· ÂÓÎ, 

ליה שמצות פדיון הבן צריך להיות ביום דווקא חזינן שסבירא 

  .כמו במילה
  

ÂÂ˘·''˙È¯‰Ó ''‡ ב"סימן רס ‰˘˜‰Ú È¯·„ Ï¯‚‰ "‡ל כוונתו עד " וז

,  וכמו במילהוצאי שבת קודשדדווקא ביום ולא בליל מ', יום א

אבל קשה הא ודאי התם במילה קרא כתיב ביום ממעטינן לילה 

 אבל בפדיון חדש ב"ד סימן רע"ע יו"ובשו' לסוכה ' ותוס' ב ובמגילה כ"ביבמות ע

ג זמנו "ב תשצ"ט י"ך מיד ככלות כ"ח והש"והרי לדעת הב, כתיב

גן וגם לדעת המ,  לדידהו ודאי אפילו בלילה הוא,הוא לפדות

ל דבעינן חדש " דפליגי וסד"בתשובה קי כם צבי והחט"סימן של אברהם

א חייב " ליל לל מיד תחילת"מ גם לדידהו נ" מ,יום דוקא' ימים ל

לפדות ושיהוי מצוה לא משהינן דחביבה מצוה בשעתה כלשון 

  .יפדנו מיד שלא ישהה המצוה' ל ואחר ל"א הנ"ע סי"הטור ושו
  

· ÌÈ„˜ ‰Ê ¯·„ ‰�‰Â˘"Í ב''ק י"ה ס'' שמןסי ˘ ÔÈ„ÂÙ˘ ÁÈÎÂ‰ Û‡

‰ÏÈÏ·:מצווהלאשאשה  מנלן שהקשה א"קידושין כט סע'  מהגמ  

 , היאמן גרמא שלא הזצות עשהדמ, י" ופרש, את בנהלפדות

חזינן להדיא שפדיון הבן לא ,  בעי קרא למעוטהשום הכיומ

, מקרי מצות שהזמן גרמא משום דאפשר לפדות נמי אף בלילה

  .ך מיהו נוהגין לפדות ביום''ומסיק הש
  

‰ÏÈÏ· Û‡ ˙Â„ÙÏ ¯˘Ù‡˘ ‰È‡¯ Â‡È·‰˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ˘ÈÂ : מהא

 ופדיון הבן דלאו מוד תורהל והרי תא'' עד''קידושין ל 'דאיתא בגמ

ר יוחנן אין "א,  הוא ונשים פטורותמן גרמא שהזצות עשהמ

 כך מביא ראיה, אף בלילההבן  שזמן פדיון חזינן ,למדין מן הכללות

   .א" מנהגי מצרים דף ט עכן בספר ו,א" ע' פדיון נפש יפרבס
  

‰�‰Â ‰·ÚÈ"ı מגדל עוז ברכת הורי פלג ג אות הספרו ב' ‡ÏÙ� ÌÚË ·˙Î 

‰ÏÈÏ· ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ Ô·‰ ÔÂÈ„Ù„:  שהרי מבואר·Ô˙˘¯Ù כי ג'' י'ג 

לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל 

את בנו '  נמצא שעיקר הפדיון מפני שפדה ה'בכור בישראל וגו

 ומכיון שמכת ,בעת שהכה כל בכור במצרים, עם ישראל, בכורו

  .כול להיות בלילהאף הפדיון י, בכורות היתה בחצי הלילה
  

ÔÂÈÚ‰Â ˘¯„‰ ¯ÙÒ·Â ד ''ל אב''ה להגאון רבי אהרן לעווין זצ''פרשת קורח מאמר קצ

ÂÁ„È ‰ÏÈÏ· ˙Â„ÙÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÈ¯·ÂÒ˘ ˙ÂËÈ˘‰„ ·˙Î  ריישא

ÂÊ ‡¯·Ò:שכתב דבאותו א''ה ע''בפרשת בא דף לפ דברי הזוהר '' ע 

הלילה שיצאו ישראל ממצרים אשר אז גם נעשה הנס של 

והדא הוא , הבכורים שניצולו היה לילה כיומא דתקופת תמוז

כ הצלת ''א, חשיכה כאורה, ולילה כיום יאירתהילים דכתוב 

לכן , מ היה ביום דלילה כיום יאיר''מ, הבכורים אף שהיה בלילה

 'דרוש זפר גבול בנימין ועיין בס, נזהרים שלא לפדות בלילה

דמהאי טעמא מלו אז ישראל באותו לילה שיצאו ממצרים כמו 

שאף מילה שלא ה ''ד סימן רס''יורל ''שמבואר במדרש אף דקימ

לכן , כמו אלא דאז הלילה היה כיום יאיר, בזמנה אינה אלא ביום

  .היה אפשר למול
  

˜ÂÒÙ‰ ‡ÏÙ� ÔÙÂ‡· ¯ÈÙ˘ È˙‡ ‰Ê ÈÙÏÂ ·Ô˙˘¯Ù ג'' י'ג ÈÎ  ÏÎ ÈÏ

 ¯ÂÎ· ÏÎ ÈÏ È˙˘„˜‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡· ¯ÂÎ· ÏÎ È˙Î‰ ÌÂÈ· ¯ÂÎ·

Â‚Â Ï‡¯˘È·' , דיש להקשות הרי מכת בכורים היה בלילה ולא

ל אתי ''ולפי הנ, ביום ומה זה שאמר הכתוב ביום הכיתי כל בכור

אבל אין ראיה , שפיר דכיון דהיה לילה כיום יאיר לכן כתוב ביום

  .ב בספר הדרש והעיוןכך כת, ללילה ממש שאפשר לפדות

  

·ÂÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ì ג'' סימן מ'חלק ב ·ÚÈ‰ ˙¯·Ò ¯Á‡ ÌÚËÓ ‰Á„''ı: 

 הי עמדין דכיון דמכת בכורות הי" ובעיקר הדבר שכתב הרל''וז

 דאדרבא מטעם , יש לי לדון להיפוך,בלילה ראוי לפדות בלילה

 שמחות בתחלתה כת שהרי מבואר במס,זה ראוי לפדות ביום

 כי לי כל בכור בוכתי' הכה כל בכור וגו' ודויהי בחצי הלילה 

פ שהכה "ר יוחנן אע"ואתה משיב א' ביום הכותי כל בכור וגו

 היתה נפשם מפרפרת בהם עד ,אותם מכת מות מחצי הלילה

 משל הדיוט אומר נתת פת לנער הודיע את אמו אף ,הבקר

ה אומר אודיע לבני המיתה המשחקת הזאת ששונאיהם "הקב

א תשמור נפשותם עד הבקר כדי שיראו בני איך מתים בה אל

 ביום ב ולכן כתי, ביוםהל הרי דגמר מיתתם הי"בשונאיהם עכ

 וכבר ש בזה"ב מ"ו אות י" שממןד סי"ריו תם סופר חבתתשו' וע' הכותי וגו

 דאין לברך על הטובה עד שנגמר ט"רי' ח סי"ורא רת זקניםטעכתב ב

 נןנ אזלי"כ ה" א,ש"פ בראשית ע"י ר" מרשה והביא ראי,במילואו

ט " ומה,בתר שעת גמר הנס לכן יש לפדות ביום ולא בלילה

  .ך"ש הש"המנהג לפדות ביום כמ
  

Â˘¯‰Ó· ·˙Î'' Ì ¯Á‡ ÌÚË „ÂÚ‰ÏÈÏ· ÔÂÈ„Ù ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó: 

ח הוה מפליג מצוה בליליא " רחבד"ה דשקלים ה"פש בירושלמי "עפמ

י לא תשיג ל לא כן אלפן רב" רבהון דרוחייא אהחד זמן פגע בי

 והוה ,ףל ולא כן כתיב מתן בסתר יכפה א"ך א,תסיג גבול רע

 שהוא רוש פירבן העדהובק'  וערק מן קומוי וכוה מיניהמסתפי

ל אזל בליליא " והעיקר חסר מן הספר דהול,לפי שיצא בלילה

ח "ל הזהירו רק לת"כ כל שיוצא בלילה יעבור בלאו וחז"ועוד דא

ונה דכיון שהצדקה מצלת מן  לכן נראה דהכ,בדרך עצה טובה

 לכן אין לעשותו בלילה זולת ,ש וצדקה תציל ממות"המיתה כמ

 שמצלת יון הבן דגם מצות פדש לומר ולכן י,י מתן בסתר"ע

 אין , בעובדא שאמר תפדוניד" שלמןסי פר חסידיםש בס"לחיים כמ

לעשותו בלילה כיון שעושים בפרהסיא עובר משום לא תשיג 

  .גבול
  

ÂÚ ·˙Î˘ ˘È‰ÏÈÏ· ÔÈ„ÂÙ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ‡¯·Ò „Â:  מפני שיציאת

, ש בני בכורי ישראל"וכמ, מצרים היא מעין פדיון הבן הבכור

כך  , ביוםריך להיותלפיכך הפדיון צ, ומכיון שהיציאה היתה ביום

   .ג"ס דף ז ע"ההגדה בסוה' ב בפי"זכירה לחיים ח' י בס'ח פלאג" הגאון רכתב

  

ÂÂ˘·"Ú„Â� ˙ „Â‰È·‰ כתב ליתן טעם להמנהג ז"נא סי קפמהדורא תני 

משום דלפעמים לא יהיו כלים , ך דאין פודין בלילה"שהזכיר הש

א "דבתחילת ליל ל, כגון שנולד שעה אחת קודם הלילה, ב"הכטי

  .ב"לא כלו כטי
  

·ÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú ג ''ק מ'' סה''יורה דעה הלכות פדיון בכור סימן ש·˙Î  אטו

ה ומדינא מותר גם בלילה מבואר בשום מקום שאין פודין בליל

ולא הוזכר בשום פוסק אף למנהגא בעלמא ורק דרך העולם כן 

הוא לפדות בבקר ולעשות סעודה וכמה פעמים שפודין גם 

  .בלילה



  

  
  

òà äøéáò øáåò íéùéðòî òåãî'' äòø úåáøúì àöéù ùùç ùéù ô  

åîç øåñéà øåáòé àì éðùäù éãë ì÷ øåñéà ãáòéì øáçì äéì àçéð éøä ø  

îé÷ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' ìåéø"éñ ã 'ìù"ñ ã" àò øáåòäøáã ì øåñéà 

åúåà ïéãðî ,êëì ùåçì ïéà äòø úåáøúì àöéù ùåçì ùé åìéôà , àäî úåù÷äì ùéã

îâá àúéàã 'ì ïéáåøò'' á ïòîì àèåæ àøåñéà ãáòéì øáçì äéì àçéðã äéì àøéáñ éáøã

äáø àøåñéà õøàä íò øåáòé àì ,à'' éãë ì÷ øåñéà ìò åøáòéå éåãðä ìò åøúååéù ë

äòø úåáøú àöéù åðééäã øåîç øåñéàá ùðòðä ìùëé àìù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  

õøúì äàøð ,ò''ñåúä åáúëã äî ô 'ã úáù 'ò''à ïðéøîà òùô àì éðùäù àëéä à÷åãã 

çì äéì àçéðøåîç øåñéà øåáòé àì éðùäù éãë ì÷ øåñéà úåùòì øá , àëéä ìáà

àììë éàä ïðéøîà àì òùô éðùäù ,ðä éôì'' úà äùò ùðòðùù ïåéë ïàëã øéôù éúà ì

òùôù éø÷î äøéáòä ,à'' ïëì ì÷ øåñéà úåùòì øáçì äéì àçéð øîåì êééù àì ë

òà åúåà íéùéðòî''òù ùùç ùéù ô''äòø úåáøúì àöé äæ é. 

  

êéàòà äîçìîì àöåé òîù úàéø÷ àøå÷ù éîã ïåòîù éáøì àøéáñ ''åãéá úåøéáò ùéù ô  

íéðåøçà íùá íúù÷äù äî îâá ïðéøîà êéàã 'î äèåñ''ò ã'' á äøéáò íãàì ùé íàã

ááìä êøå àøéä ùéàä éî ÷åñôäî ïðéôìéå äîçìîì àöåé ïéà åãéá úçà , äðååëäã

åãéáù úåøéáòî àøéù , øáåñ ïåòîù éáø éøäåñî äè''ò á'' àúåëæ íåù åì ïéàù óàã , ÷ø

çéìöé éàãåáå äîçìîäî ãçôì êéøö ïéà éîð òîù úàéø÷ ìù úåëæ , òáøàá íúöøúå

íéðôåà.  
  

èéìù ìééà íøîò áøä'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,éìéìâä éñåé éáø úèéùì ÷ø äæ åãéá úåøéáò ùéùë øæåçã ïðéøîàã éàîã ,

÷ø øæåç åðéà àáé÷ò éáø úèéùì ìáàäîöò äîçìî ãçôîùë  ,ðä éôì'' øéôù éúà ì

àáé÷ò éáø åáø úèéùë øåáñé ïåòîù éáøã.  
  

èéìù ñåð÷ñåìâ ÷çöé óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð , ïéøå÷ ìàøùé ììëù äîá äì éã ììëä úìöäù ïåòîù éáø øáñ éàãåáã

òîù úà ,ö íäå äðëñ íå÷îá íéàöîðä íéãéçéä íäù äîçìîì íéëìåää ìáà íéëéø

 íéëìåä æà ììë äøéáò íåù íäì ïéàùë à÷ååã òø ìë íäì äðåàé àìù éãë äøéúé úåëæ

äîçìîì.  

øùà éðãòî :èä õøéú ïëã ïééöì ùé'' æ íéèôåù úùøôáæå''íéáøá àä ãéçéá àä ì ,î'' î

 êìåä àì àåä éøäù íéáø àéåä éøä äîçìîì êìåä ãéçé ìëùë éøä øåøéá êéøö ïéãò

äîçìîì ãáì .  
  

âäèéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåà'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  

õøúì íúàáäù äî ,ã àì úåöî ìò øáòùë ÷ø äæ åãéáù úåøéáòî øæåçã ïðéøîàã àä

äùòú ,øåæçì êéøö åðéà äùò úåöî ìèéáùë ìáà , àìà íëì ïéà åìéôà øîàù äî äæå

 òîù úàéø÷ ìù åæ äùò äåöîéðäî ,îâá éøä úåù÷äì ùé 'î äèåñ''ò ã''á çùù ïðéøîà 

äîçìîä éëøòî øæåç äìôúì äìôú ïéá , éëøåòî øæåç åðéà ììë ïéìéôú çéðä àì íàå

äîçìîä ,äùò úåöî ìåèéá ÷ø äæ éë ,äùò äøéáò äæéà øáéãù ììâá éëå , íåùî éìåàå

äëéøö äðéàù äëøáì íøâã .  

  

 äùà ìù øåãéñá ììôúäì øúåî íàääúåùø àìá  

ã àäá ïøäà úëøáä íùá íúáúëù äîîé÷'' ìøåà''é ïîéñ ç''ñ ã''ã ÷ ' ìåèéì øúåîã

åúòãî àìù åøéáç ìù úéìè ,åðåîîá äåöî ãáòéìã ùðéàì äéì àçéðã íåùî , íòèå

ùðéàì äéì àçéð ïðéøîàã øáãä , úåáøò íòèî àåä øåñà äùà ìù õôç äæ éôìã

ì äùàìã ïåéë äåöî íéé÷ì éãë ìåèéìàøä áúëù åîë ùéà ìò úåáøò àëé'' úåëøá ù

ë 'ò''á.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  

èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  

èéìù éôñë ãåã íééç áøä''à  

áã ïééöì ùéåù" éåìä èáù úâ ÷ìç'é ïîéñ ''à äî áúë äéì àçéðã íéðåøçàä åáúëù 

úåáøò íòèî àåä äéðåîîá äåöî ãáòéì ùðéàì , äëìä úåìúì äàøé àì øáãä ø÷éòá

úåáøò éðéã ãåñéá úàæ , ïéà éë íäéúåãîå ìàøùé úåîùð ìò àðãîåà øãâ àåä êà

äìàëá íéãéô÷î.  
  

î íéé÷ì éãë øçà ìù õôç ìåèéì øúåî àîøâ ïîæäù äùò úåöîî äøåèôù äùàì íàäåæ äåö  

 íùá íúàáäù äîåù" äùî úåøâà úá ÷ìç íééç çøåà'÷ ïîéñ '' å ìàùðù äøåèôù äùàá

 åúòãî àìù øçà ìù áìåì ìåèéì éîð úøúåî íà äåöîä íéé÷ì äöåøå áìåì úåöîî

íéîé øàùá,îøä íòè éìåàã " àîøú ïîéñ"ä óéòñ è ' íåùî åúòãî àìù ìåèéì øúåîã

åîîá äåöî ãáòéîì ùðéàì äéì àçéðã äùàá àìå äåöîäá áééåçîù ùéàì ÷ø àåä äéð

úáééåçî äðéàù ,øúåîù ÷éñîå ,å àéáîäéàø îé÷ã àäî'' éáâì ìé ïîéñ úéöéö"ã óéòñ ã '

 ãáòéîì ùðéàì äéì àçéðã íòèî éîð äéìò êøáìå åøáç ìù úéìè ìåèéì øúåîù

 óà ùîî áåéç åðéà äìôúä úòùá úéìè ùåáììã ïéðòä ìëù óà äéðåîîá äåöî

øãîáåè âäðî àåäù àìà ïðá ,à''ä ë''øúåî äùàì ä.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî''íéìùåøé ñçðô éøáã ñ  

åùá áúëù äî äæá ïééöì äàøð'' äòåùé úøèò úá ÷ìç 'é ïîéñ'' ã êééù ïè÷á íâã áúëã

 åîë øëù ìèåð úååöîäî äåöî äùò íà úàæ ìëá úååöîá áéåçî åðéàã óà äéì àçéð

îääùåòå äååö ,à''ä äæ éôì ë''äùà ä.  
  

äøä''èéìù øâéâ ìãðî íçðî â'' àçî ãåãùà''úáùå äøåú ñ  

äùî úåøâàä ìù äéàøä ìò øéòäì äàøð , ìàøùé åâäðù ïåéë úéöéöáã ÷ìçì ùéã

àùî êîà úøåú ùåèú ìà íåùî áåéçì äæ øáã áùçð øáë äæ âäðîá'' äöåøã äùàì ë

äåöî íéé÷ì ,øîåì ùé àøáñ ãåòå åäéìò àéååù íéîòô äîë äæ âäðîá âäðã ïéåëîã 

äáåçë.  

  

ø à÷ååã òåãî''ïéãä ïî íìåòä úà øåèôì ìåëé ù  

ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîîâá àúéà 'î äëåñ''ò ä'' áà'' éáø íåùî äéîøé ø

ïéãä ïî íìåòä ìë úà øåèôì éðà ìåëé éàçåé øá ïåòîù ,ã à÷åã òåãî úåù÷äì ùé

ø''ìåëéù øîà ùíéàðú øàù àìå ïéãä ïî íìåòä ìë úà øåèôì  ,íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  

áã ïééöì ùéùøäîá''ïéãä ïî íìåòä úà øåèôì ìåëé ïåòîù éáøã àäã áúë íù à ,

é êùî ìáñù íéøåñéäù íåùî àåä''éòå øúåéá íéù÷ íéàðúá äøòîá äðù â'' çë åì ùé æ

øöä ìë øåöòìúå.  

øùà éðãòî:ùøäî úà éúàáä øôñá ''ðä à''ì.  

  

úëìì øåñéà ùé úøçà êøã ùéùë éøä íéé÷ð íðéàù úåîå÷î íù ùéù êøãá íéàøåîà åëìä êéà 

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ò"é æ''ò æ" à ïúðåé éáøå àðéðç éáøã

áëåë úãåáò çúôì çåúô ãçà éìéáù éøú åäðäì åèî àçøåàá éìæà÷íé , çåúô ãçàå

òåðö åðéàù íå÷îì çúôì , ñéëðã íéáëåë úãåáòã àçúéôà ìéæéð äéøáçì ãç øîà

 äéøöéîâá øàåáîë åçåë ùúå åøöé úà åèçùù 'ò ãñ ïéøãäðñ"ùø à" éà" àçúéôà ìéæéð êãéà ì

òåðö åðéàù ,àøâà ìá÷ðå ïøöéì äéôëðå , íå÷îì çúô åá ùéù ìéáùá úëìì åùò ïëå

òåðö íðéà íéùðàùíé ,ïë åùò êéà úåù÷äì ùéã ,îâá ïðéøîà éøä 'á"ð á''ò æ'' á éàã

úåøåñà úåàøî åá ùéù íå÷îá úëìì ïéà àðéøçà àëøã àëéà ,òùø àéåä êìåä íàå ,

àå" úåøåñà úåàøî ìù úéáä çúô úà åá ùéù äæä ìéáùá ïðáø éðä åëìä éëéä ë

òä ìù àðéøçà àëøãì å÷áùå"æ ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ÷éù áééì øùà â'' à÷øá éðá âøàã ììåë  

éøáã ïééöì äàøðáèéøä " àô ïéùåãé÷''à ãåîò á'æå ''ì øéëî íãàù äî éôë ìëäã àúëìä ïë 

åîöòá , ìù ïéðåòáö éãâáá ìëúñäì åìéôàå äùåò åøöéì ä÷çøä úåùòì åì éåàø íà

á àúéàãë øåñà äùàîâ'ë äøæ äãåáò  'á 'ëð åøöéù åîöòá øéëî íàå ïéàå åì óåôëå òð

ùéà úùà íåìùá ìåàùìå äåøòä íò øáãìå ìëúñäì åì øúåî ììë àðéè äìòî ,

 ïðçåé éáøã àéää åðééäåá"ô î"à ã 'òøä øöéà ùééç àìå äìéáè éøòùà áéúéã , éîà éáøå

 øñé÷ éáã àúäîà äéì é÷ôðãé úåáåúë"à æ' åäðä éãäá éòúùîã ïðáøî äîëå 

 àúééðåøèîïéùåã÷î  'à 'áøå åøîàù äáäà øá àãà  úåáåúëé''æ  äéôúëà äìë èé÷ðã

ïøîàã àîòèî àøåäøäì ùééç àìå äá ãé÷øå , ãéñçì àìà äæá ì÷äì éåàø ïéàù àìà

åøöéá øéëîù ìåãâ , ìëá ïéúòîùá ïðéæçãë ïäéøöéá ïéçèåá íéîëç éãéîìú ìë àìå

ïðéúééîã ïéãáåò éðä ,äøåúá åúðîåàå åìîòå åøöé ìò øáåâù éî éøùàå , õøåúî äæ éôì

øúåî æàå íéìåãâ íéãéñç åéä äìàä íéàøåîàù ,øåñà íëç ãéîìú åìéôà íúñ ìáà.  

  

íéðäëäî äãåáòä ìèåáé àáì ãéúòì íàä  

íéðäëäî äãåáòä ìèåáé àì ãéúòìù úëøòîì íéáúëî øåãîá íúàáäù äî.  
  

èéìù éðôâ áã áøä'' àúéìéò øúéá  

àúéàã àäî øéòäì ùéíéðäë úøåúá  è ïîéñ'' æ ÷åñôä ìòè àø÷éå 'ë'' á  ïøäà àùéå úà

íëøáéå íòä ìà åéãé, åì íéôë úàéùðá äëæå äðåäë úåðúîá äëæ äòù äúåàá 

 åéúåøåãìåíéúîä åéçéù ãò.  
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