
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ˙Ú· ˜Â�È˙Ï ÌÈ˘� Ï˘ ÌÈËÈ˘Î˙ ˘È·Ï‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ו''ח ט''יÌ„‡‰ ¯ÂÎ· ˙‡ ‰„Ù˙ ‰„Ù Í‡ ·Â˙Î .  

  

È¯‰Ó‰ ‰�‰'' Ï כתב והתינוק יהיה מעוטף בבגדים בסדר פדיון הבן
  .נאים לפי השגתו בעת פדיון הבן

  

˙È¯·‰ ¯ÎÂÊ ¯ÙÒ· ·˙Î ÔÎÂ עטר הבכור  ונהגו ל'ק א''ד ס''סימן ל
  .בתכשיטי כסף וזהב כפי היכולת להידור מצוה

  

¯Â˜ÁÏ ˘È במקומות שהמנהג לקשט את התינוק בתכשיטי נשים 
האם מותר להלביש לתינוק את תכשיטי נשים או דילמא יש 

 'ק ג''ג ס''ח סימן שמ''משנה ברורה אורל ''דקימ, איסור משום לא תלבש
יומו שאינו בר שאסור לספות איסור לקטן אפילו לקטן בן 

  .ורק להניח עליו מותר, הבנה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:יורה דעה סימן ח "בפ מה שכתב ה''ע,  יש סברא להתיר

 שאין איסור אפילו בדבר שהוא נוי וקישוט אלא אם כן ב''קפ
 ואיש הלובש בגדי ,באשה הלובשת בגדי איש להתדמות לאיש

 אבל אם לובשין כדי להגן מפני החמה ,אשה להתדמות לאשה
  .בימות החמה ובימות הגשמים מפני הגשמים אין שם איסור

  

‰ ·˙Î ÔÎÂË"Ê דרך עידוי וקישוט דדוקא 'ק ד''ס ב''יורה דעה סימן קפ 
 אבל אם עושה כן מפני החמה או צנה או גשמים אין ,אסור

ו " וכן משמע מדהתירו בסימן קנ,איסור כן נראה לי פשוט
  . להסתפר במראה כשיש צורך לעשות כן

  

‡''�‰ ÈÙÏ Î'' Ïדהרי מה שמלבישים את הבכור , לכאורה אין איסור
  .ולא משום כדי לדמותו לאשה, זה משום הידור מצוה, בתכשיטים

  

‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ÌÈ˜ÒÂÙ ˘È Ï·‡: דאף כשאינו מתכוין להתדמות 
ם שיק ''ת מהר''וכן בשו, ב''ד סימן ס''ת דברי חיים יור''עיין שו, לאשה נמי אסור

ב 'ד סימן קפ''ובדרכי תשובה יור, ט''ד סימן י''י אשכנזי יור''ת מהר''ובשו,  ב''ד סימן קע''יור

כ לפי זה בודאי שצריך ''אג ''ב סימן רמ''ם ח''ת מהרש''וכן בשו, האריך בזה
  .להחמיר לא להלביש לתינוק את התכשיטים בעת פדיון הבן

  

�‰ ‰Ï‡˘ Ï‡˘È˘ ÁÈÏ˘ ÚÂ·˘‰ È˙ÁÏ˘Â'' ÌÈÈÁ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ˙‡ Ï
˜Ò·È�˜ËÈÏ˘ È''‡ ופסק שאסור להלביש את התכשיטים על 

 סימן 'ת אגרות משה אבן העזר חלק ד"שוועיין ב, התינוק רק מותר להניח עליו
  . ומסיק מגיל שלש, ב מאימתי יש לחנך התינוקות לאיסור דלא ילבש''ס

  

‰ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ 'Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÏÂÎÈ Ì‡‰ ‰ËÂ¯Ù ˙ÂÁÙ ÌÈÚÏÒ?  
 Ô˙˘¯Ù·ז''ח ט''י  ÌÈÏ˜˘ ˙˘ÓÁ ÍÎ¯Ú· ‰„Ù˙ ˘„ÂÁ Ô·Ó ÂÈÂ„ÙÂ

Â‚Â'.  
  

Â˘· ‰�‰''ÔÈ·Ó È�Ù ˙ נשאל מי שיש לו בן ורוצה כ''ד סימן ר''יור 
פ ''לפדות ורואה שחסר לו פרוטה האם יכול לפדות את הבן אע

כ ''וא, שחסר לו פרוטה כיון שהכהן נמי עושה מצוה בפדיון הבן
, ר מלתת לענישפטו, בעת שמקבל הכהן הפדיון נהנה בפרוטה

 דשומר אבידה הויא שומר שכר כיון ו''ק נ''ב' וכמו דאמרינן בגמ
  .שנהנה שאין צריך לתת פרוטה לעני

  

ÔÈ·Ó È�Ù‰ ˜ÈÒÓÂ : דאף דאמת דכהן מקיים מצוה בפדיון הבן
 דאף דלא א''קדושין מן ''דלא גרע מאשה המתקדשת דכתב הר

נמי הכהן מ מסייעת לדבר מצוה והכי ''מ, מפקדא על פרו ורבו
  .מסייע לדבר מצוה אפילו הכי אין זה מועיל

  

¯·„‰ ÌÚËÂ :על  'מ ב'' ע'קידושין המ "חידושי הריפ מה שהקשה ב''ע
למאי דקשה ,  דהאשה נקנית בפרוטה'קדושין בהא דאיתא במשנה 

פרוטה דלא דמרויח  משום ,שומר אבידה הוי שומר שכרדל "דקי
 בכל קדושין למה כ''א,  והוי כנותן לו פרוטה,בעי למיתב ריפתא

 הא בלא זה נותן לה פרוטה דהא גם היא עושה ,בעי פרוטה
, כ נותן לה פרוטה ותתקדש בכך"  ואא''קדושין מן "ש הר"מצוה כמ
 פרוטה מרויחזה טעות דאי הוי קדושין ד ,ם''החדושי הרי ומתרץ

אבל כשאינו נותן לה פרוטה שאין כאן קדושין , דהוא מצוה
ה הכא דרק כשנותן ''כ ה''א ,  אין כאןפרוטהל רווח שממילא גם 

אבל קודם לכן אין כאן , חמש סלעים אז יש מצוה של פדיון הבן
ואפילו לשיטות שבכל , שום מצוה ואין כאן רווח של פרוטה

מ במצוות פדיון הבן אין ''מ, מצוות יש מצוה גם בחצי שיעור
עיין  ,שום ענין לתת חלק מהכסף אם אין לו את כל החמש סלעים

  .ו''מה שהארכתי בזה בספר מעדני אשר פרשת במדבר שנת תשס
  

‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó ‰„ÂÙ‰ Ô‰Î Ì‡‰ ÔÈ�Ú·: כן כתבו בהרבה פוסקים 
ת שאילת ''ובשו, ש''ד סימן ד''ם שיק יור''ת מהר''ובשו,  ב''ד סימן רצ''ת חתם סופר יור''שו

  .' דק''ה ס''ד סימן ש''ובפתחי תשובה יור, ז''סימן כ' יעקב חלק א
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 ·‡‰ ˙‡ Ï‡Â˘ Ô‰Î‰˘ Ô·‰ ÔÂÈ„Ù· Â�˜˙ ÚÂ„Ó  

˙Â„ÙÏ ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È È¯‰ ÛÒÎ‰ Â‡ Ô·‰ ÛÈ„ÚÓ ‰˙‡ ‰Ó?  

· ‡˙È‡¯ÂË א דבעת פדיון הבן שואל ''וכן ברמ ה''יורה דעה סימן ש

מה אתה מעדיף האם אתה , הכהן לאב המביא את בנו לפדות

ונה והאב ע, מעדיף את בנך או אתה מעדיף את החמש סלעים

  .וקח לך חמש סלעים, שרוצה את בנו בכורו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ל שיחליט מה '' מדוע שואל אותו הכהן שאלה הנ

 הרי הוא מצווה ,כי הברירה ביד האב שלא לפדותוו, שרוצה

וכן פסק , כמו שמבואר בפרשתןבנו את  לפדות התורהועומד מ

הניח הבן אם האב היה רוצה ל ש'ק י''ה ס''ד סימן ש''יורא ''להדיא הרמ

כך , כ מדוע שואלים אותו''א ,רק צריך לפדותו, אינו יוצא, לכהן

  .ב''ת חוט השני סימן צ''וכן בשו, ה''ד סימן ש''ח יור''מקשה הב
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 שהרי אם רצה האב להניח ,אין הפירוש שנותן לו הברירה .‡

 אלא כדי לחבב ,א" הרמו שכתב אינו יוצא בזה כמ,הבן לכהן

 דאולי לבו ,ון על אביו אומר כן לעשות לו חשק לפדותוהפדי

פ הדבור "מהסס לפדותו בממון כולי האי כאילו נאנס לכך ע

רב חנינא הוה רגיל  א''בכורות נ 'יתא בגמואז אין בנו פדוי כדא

ל "חזייה לההוא גברא דהוה קא אזיל ואתי א, שקיל ומהדר

 לכן , פדויהלכך אין בנך, מידעם ביש עבדת, לא גמרת ויהיבת

ל הכהן במאי בעית טפי משום שנאמר כי "כדי שיתן ברצון א

לי כל בכור ואם יחפוץ האב שלא לפדותו יש לו לחוש שמא 

ח ''וכן הב, ב''ת חוט השני סימן צ''כך תירץ בשו, ה ויקחנו ממנו"יחזור הקב

  .ה''ד סימן ש''יור

 ‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù·Âה''ד סימן ש''יורÂÈÏÚ ‰˘˜‰ :דאם ה שכתב מ 

 ,פ הדבור אין בנו פדוי"אב נותן המעות כאילו נאנס עה

 שם איתא ד"כק ''א ס"סימן ס יין לעיל וע,חידוש זה לא שמענו

  . ויש לחלק,אם אינו רוצה לתת מתנות כהונהשמנדין אותו 

¯Ó ‰È‡¯ ‡È·‰˘ ‰ÓÂ '‡�È�Á:דשם דעת האב היה , לא הבנתי 

ורה חנינא לא רצה לזכות אלא במתנה גמ'  ור,מ להחזיר"ע

  .כ הכא" משא,י שם הילכך אין בנו פדוי"ובאשר' ש בתוס"כמ

 אלא ,אין הכוונה במאי בעית טפי ברך בוכרך ליתנו להכהן .·

 והנה ,פ דהנה במצרים נתקדשו בכורי אדם ובכורי בהמה"דה

 אבל במה נתקדשו הבכורי ,בכורי בהמה נתקדשו לקרבן

י לי כל בכור הקדשתג ''ג י''במדבר י ומהו זה מאי דכתיב ,אדם

והנה במדבר היתה ' בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו וגו

קדושתם לעבודת המשכן ונלקחו הלוים תחתם כדכתיב שם 

כ מה היא קדושתם "אבל א' קח את הלוים תחת כל בכור וגו

כ למה " דא, ואין לומר דבאמת אינם קדושים לדורות,לדורות

 תחת  ועוד דהא גם בהמת הלוים נקדשו,צריכים פדיון

ז גם לדורות הם קדושים כל בכורי " ועכ,בהמתם כמבואר שם

 והאמת כן הוא ,כ גם בכורי אדם כן הוא"בהמת ישראל וא

ככל הקדשים שאסור להם לעשות דבר ' שהם קדושים לד

'  וזהו דכתיב בסוף פ,חולין ואכילתם וכל מעשיהם בקדושה

 דקרא דפשטא'  והעברת כל פטר שגר בהמה וגוב''ג י''שמות יבא 

דוהעברת כל פטר רחם קאי אבכורי אדם וכמו שמסיים על 

נ כן "וכל בכור בני אפדה שחשב שניהם וה' כן אני זובח וגו

י בחומש בלשון אחר דוהעברת קאי על בכורי "הוא וכן פירש

ש "ש ובמכילתא תניא אין והעברת אלא הפרשה ע"אדם ע

 שרי אפוידוע דדבר זה א' פ שיהיו מופרשים לד"ולדעתי ה

י זה יוצאים " לזאת נתנה תורה תקנה בפדיון דע,לעמוד בו

 וזהו מאמר הכהן במאי בעית טפי אי ברך בזכרך ,מקדושתם

 או ,כהכוונה הראשונה ביציאת מצרים' יהיה כולו קודש לד

 ומודיעו הכהן מהו עניין הפדיון ,חמש סלעים למפרקיה

אל  וזהו כאומר אם נש,ולהבינו למה הצריכה התורה לפדותו

לכל אב במה חפצך אם שבנך יהיה קדש ולא יוכל לעשות 

סלעים ויהיה ביכולתו להתנהג ' דבר חול או לפדותו בה

בעולמו ככל בני אדם ובוודאי לא ימצא שום אב שלא יחפוץ 

   .ז''ק ל'' סה''ערוך השולחן יורה דעה הלכות פדיון בכור סימן שכך תירץ ב ,לפדותו

כ "אפשר לעשות גיל הבן ממיתה להצשענין הסגולה  יש לומר .‚

ש בספר "וכעין מ, בזה שימסור אותו לכהן שיהיה כבנו

 כגון ראובן שיש לו בן ונוטה למות ויבא ה"רמ' סיחסידים 

' שמעון ויאמר לאביו ולאמו פלוני ופלונית הא לכם שקל וכו

אני פודה את בנכם שיהא בני ויחיה כך עושים למי שאין 

 ליתן לי בנך ה שכתובזה הכוונה במו' מתקיימים לו בנים וכו

,  היינו דאם בשביל שיחיה בנך יש לך עצה ליתנו לכהן,בכורך

ועל זה , או דבעית ליתן לי חמש סלעים לקיים מצות התורה

, משיב לו האב חפץ אני לפדותו כדמחיבתי מדאורייתא

ת דברי יציב "שוכך תירץ ב, רא יתברך שמושכוונתי לקיים מצות הבו

   .ז''ימן קציורה דעה ס

  

„ÂÓÚÏ Â‡ ˙·˘Ï Ô‰Î‰ ÍÈ¯ˆ Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ˙Ú· Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘Èהאם בשעת פדיון הבן צריך הכהן לעמוד או לשבת  .  
  

· ‰�‰Â˘"ËÈ¯‰Ó ˙"ı נשאל מהשואל האם הכהן 'החדשות סימן א 

 לאשלי רברבי לקדושים השראוכתב , צריך לעמוד או לשבת

  .שעומדים בעת הפדיוןאשר בארץ 
  

 Ï‡Â˘‰ ·˙ÎÂ· 'ÔÂÈ„Ù‰ ˙Ú· „ÂÓÚÏ Ô‰Î‰ ÍÈ¯ˆ ÚÂ„Ó ÌÈÓÚË:  

„Á‡‰{  תשובת שם  בה''ד סימן ש"יוממה שכתבו המפרשים טור

אשר קדש עובר שאחר הפדיון מברך הכהן ל "הגאונים ז

י מקדש בכורי ישראל "ומסיים בא' במעי אמו וכו

ש שלא נהגו באשכנז ובצרפת " וכתב הרא,לפדיונן

ל קא מתמה למה יברך "ש ז" והרא,שיברך הכהן ברכה זו

הכהן והוא אינו עושה שום מצוה אלא מקבל מתנות 

אמנם מכל מקום ראינו לפי תקנת , ל"כהונה עכ

, פי גודל המצוה וחבובהלהגאונים אשר תקנו כך הוא 

ולא אבי , ואנחנו לא ננהיג שיהיה הכהן לפחות מעומד

  . הבן עומד והוא יושב

È�˘‰{ כל בעלי אומניות 'ג משנה 'פרק גביכורים ' במס מהא דאיתא 

 מריםשבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומים ואו

ירושלמי  'יתא בגמ וא,אחינו אנשי מקום פלוני באתם לשלו

 רבי יוסי ברבי בון בשם רב  ג''וכן בבבלי קדוין ל, ' משנה ג'פרק ג

הונא בר חייא בא וראה כמה כבוד גדול של עושי מצוה 

שמפני תלמידי חכמים אין בעלי , יותר מתלמידי חכמים

כ "וא, ל"אומניות עומדים ומפני עושי מצוה עומדים עכ

ואין כבוד המצוה שיהא אחד יושב ואחד , הכא מצוה

  . עומד

ËÈ¯‰Ó‰ ˜ÈÒÓÂ''ı:שהכהן צריך לעמוד .  
  

· Ï·‡Â˘"¯‰Ó ˙"‡�Â¯·Ó È ב''סימן קכ ·˙Î: שאבי ' מצאתי בתוס

 חשיבות לקבל מתנת והכהן ישב בדרך, הבן יעמוד לפני הכהן

  .שנאמר למשחה בהם, כהונה
  

· ·˙Î ÔÎÂ‰ÓÏ˘ Ï˘ ÌÈ שאבי הבן יעמוד  ד''ק נ''ס' קידושין פרק א 

, לקבל מתנת כהונה, דרך חשיבות, והכהן יושב, לפני הכהן

  .שנאמר למשחה לכהן



 Â�ÂÚÓ· ‰ÁÓ˘‰˘ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Ô·‰ ÔÂÈ„Ù· Ì‡‰?  
Ó‚· ‡˙È‡' בריך , לע לבי מהולא רב חביבא איק'מ א''כתובות ח ע

דאית , משום דטרידי,  ולית הלכתא כוותיה,שהשמחה במעונו
  .ליה צערא לינוקא

  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם בפדיון הבן מברכים שהשמחה במעונו או דילמא 
  .בפדיון הבן אין מברכים

  

· ‡˙È‡ ‰�‰·ËÈ¯"‡ ל ''הנ' גמ יש שלמדין מ'מ א'' ע'כתובות ח
מבואר  'דהרי בגמ , שהשמחה במעונומברכיםדבפדיון הבן 

משום , הטעם שאין מברכים שהשמחה במעונו בברית מילה
 ,דליכא צערא לינוקאכ בפדיון הבן ''א, דאיכא צערא דינוקא

  .מברכים שהשמחה במעונו, ואיכא שמחה שיצא מכלל נפל
  

Â·ËÈ¯‰ ‡È·Ó'' ‡‰ Ì˘·"Ê ‰È·ÂË ¯" Ï˘˙ÂÙÒÂ˙‰ Â·˙Î שאין 
 ואז אין ,ייב לפדותויום האב ח' דהא כשמת הבן לאחר ל, לברך

 שלא ,ה כשהוא חי" וכיון שכן ה,לומר שם שהשמחה במעונו
  .לתת דברינו לשיעורין

  

·ËÈ¯‰ ‰Á„ÓÂ'' ‡È�ÈÚ· ÔÂÎ� ÌÚË ‰Ê ÔÈ‡Â: דכיון דבהאי איכא 
 שהרי , אין הדברים נתונין לשיעורין, ובהאי ליכא סעודה,סעודה

  . לא שייך לומר שהשמחה במעונו,כל שאין שם סעודה
  

ÂÎ·˙Â ·ËÈ¯‰''‡ „˘È Â�˙�˘ ÌÚË ¯·„Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘:  שלא אמרו
שהשמחה במעונו אלא בסעודה שנאמר בה שמחה כגון ברית 

 מה 'ל א"שבת ק' גממילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כדאיתא ב
  .ל"שאין כן בפדיון הבן ואין להוסיף על מה שאמרו חז

  

Â˘· ÔÎÂ'' ˙Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ פדיון יש בסעודת האם   נשאלח''סימן רס
 דמצאתי הועתק מספר :ÈÒÓÂ˜ ,לברך שהשמחה במעונו או לאו
וסיים שנוהגין לעשות סעודה , פרנס שכתב סדר פדיון הבן

וצריכים לברך שהשמחה , לפרסומי מצוה והיא סעודת מצוה
 מהא :Ô˙ÈÈ‡¯Â, ס"וכן שמעתי מורים מורי הוראה ברינו ,במעונו

יקלע לבי מוהלא בריך  רב חביבא אא" ע'כתובות ח 'בגמדאמרינן 
 ולית הילכתא כוותיה משום דאיכא צערא ,שהשמחה במעונו

כ " וא, משמע אי לאו משום צערא לינוקא הוי מברכינן,לינוקא
  . ד דליכא צערא דינוקא מברכינן"בנ

  

·È¯ ˙ÂÙÒÂ˙Ó ˜È˙Ú‰ ÌÈÏÂ„‚‰Ó „Á‡ Ì�Ó‡"ÊÂ ‡"Ï: אבל מותר 
ובלבד ' זלאכול בסעודת ברית מילה תוך שלשים ואפילו תוך 

וכן בפדיון הבן משום דלפעמים איכא , שלא יצא מפתח ביתו
מהכא שמעינן דאין לברך שהשמחה במעונו . כ"צערא לינוקא ע

דהא , בסעודת פדיון הבן משום דלפעמים איכא צערא לינוקא
ש דאין "וכ, שרי לאבל לאכול בסעודת פדיון הבן מהאי טעמא

 יש רקפכתב אשירי ג ד" ואע,לברך שהשמחה במעונו מהאי טעמא

 לא מברכינן שהחיינו על המילה ום הכי דיש מפרשים דמשבכור
משום דבמילה איכא צערא , כמו שמברכים על פדיון הבן

 שאני ,משמע אבל בפדיון הבן ליכא צערא לינוקא, לינוקא
דלגבי שהחיינו לא קפדינן אצערא , שהחיינו מהשמחה במעונו

י לומר דדוקא גבי מילה עוד רצית, כל דהוא כמו לגבי שהשמחה
ומשום , אי לא הוי צערא דינוקא הוי מברכין שהשמחה במעונו

אבל גבי פדיון הבן לא , דגבי מילה כתיב שש אנכי על אמרתיך
וכל זה אינני בא לחלוק על מנהג דבני , אשכחן לשון שמחה

אלא ליישב מנהג דבני , ס שמברכין שמשמחה במעונו"רינו
 שנהגו לברך שהשמחה במעונו שמעתי כלל שלא ך"אושטריי

  .סבירא ליה שמברכין' ובמאירי כתובות ח, בסעודת פדיון הבן
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: דאין נוהגין לברך 'ק י''ה ס''ד סימן ש''א יור''ל רמ''קימ 
ץ כתב דלכן אין מברכין דאין לנו שמחה ''וביעב, שהשמחה במעונו בפדיון הבן

  .היום
  

¯˘‡ ÈÓÚËÓ  
ם קרובים ועושה פדיון הבן ורוצה לכבד כל אחד מהם האם יכול כהני' מי שיש לו ב) א

  ו''במדבר תשס ?לתת לכל אחד שנים וחצי סלעים

  ו''במדבר תשס ?סלעים האם יתן מה שיש לו' מי שהגיע זמן הפדיון לבנו ואין לו אלא ג) ב

  ו''במדבר תס ?האם כהן קטן יכול לעשות פדיון הבן) ג

  ו''במדבר תשס ?ן הבןהאם כהנת יכולה לעשות פדיו) ד

  ו''במדבר תשס ?מ להחזיר''מדוע בכל ספק בפדיון הבן אין חיוב לפדות במתנה ע) ה

  ו''במדבר תשס ?מ להחזיר''האם יכול לתת סלע אחד בפדיון הבן חמשה פעמים ע) ו

  ו''במדבר תשס ?כשנותן כלי לכהן שאינו שוה חמש סלעים רק לכהן האם יצא) ז

  ו''במדבר תשס ?אדם חשוב ישראל שמקבל מתנה מכהן האם מקיים מצות פדיון הבן) ח

, מי שאין לו רק חמש סלעים צריך לפדות את בנוט ד''קדושין כ' איתא בגממדוע ) ט

  ו''כי תשא תשס? הא אין צריך לבזבז כל נכסיו למצוה

מ ''פדות ע יכול להא, הוא לפדות ובנו לפדות מי קודםט ''קדושין כ' מה מסתפק הגמ) י

  ו''כי תשא תשס? להחזיר ויקיים שניהם

Ù ÂÓÎ ÂÏ ·˘Á� Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ˙„ÂÚÒ· Û˙˙˘Ó‰ Ì‡‰''ÌÈ˙È�Ú˙ „?  
יש לחקור האם יש מקור למה דאמרי אינשי דסעודת פדיון הבן 

  .ד תעניתים''עולה לפ
  

„ÓÁ È„˘· ‰�‰ ק '' כתב בהיותי בעיהד''אות נ' כללים מערכת ס
ולא הלכתי ואמרו לי שיש , י על פדיון הבןירושלים הזמינו אות

ד תעניות ואני לא ''בספרים דסעודת פדיון הוא עולה במקום פ
רק שיחה נאה , ונראה שאין מקור לדבר הזה, הייתי יודע דבר זה

  .בפי הבריות
  

ÈÈÁ„ ‡�ÏÈ‡ ¯ÙÒ·Â ב''ק נ''מובא בלקוטי פנחס על פדיון הבן ס פרשת במדבר 
 כתב אמר דודי הקדוש "ÛÒÎ ˙‡ ‰˘Ó Á˜ÈÂÌÂÈ„Ù ‰"בפסוק 

ע שהעולם טועים במה שיאמרו שמה ''מרן רבי יצחק מנעסכיז זי
ד תעניתים נמצא ''שאומרים שסעודת פדיון הבן נחשבת כפ

אלא הוא , שאין נמצא מזה בשום מקום, באיזה ילקוט או מדרש
ע שאמר ''נובע מאמרי פיו של אביו רבי מרדכי מנעסכיז זי

ד ''דסעודת פדיון הבן הוא כמו פ, ד יום''הפדיום הוא אותיות פ
  .תעניתים

  

ÌÈÓ˘· È¯‰ ¯ÙÒ·Â ל הנה שגור בפי '' כתב וזב''ע' דף מ' בוסערמין חלק ב
, ד תענית''העולם שהנהנה מסעודת פדיון הבן כאילו התענה פ

נראה לי דליכא מידי דלא רמיזי באורייתא בפרשת בא בפסוק 
ה Óבר „ם ‡שי תיבות  מרומז ברא"‡„Ù˙ ÍÈ�· ¯ÂÎ· Ì„‰"וכל 

  .תענית‰ד ''Ùעניתים ˙אילו Îחשב Èהנית �ן ·פדיון ·
  

˙È¯·‰ ¯ÎÂÊ ¯ÙÒ· ·˙Î ÔÎÂ ל מסורת בידינו מי '' וז'ה סעיף ו''סימן ל
ד תעניות והנח להם ''שאוכל בסעודת פדיון הבן כאילו התענה פ

ומסתמא כן בא , לישראל אם אינם נביאים הן בני נביאים הן
  .ישבקבלה איש מפי א

  

‰˘˜‰˘ ˘È:כ ''א, ד תעניתים'' כיון דסעודת פדיון הבן נחשב לפ
  .ע''כך מקשה הדברי חיים מצאנז זי, בקל אפשר להיפטר מכל העבירות

  

ı¯È˙Â:שזה רק כאילו וזה מכפר רק על כל עבירות שהם כאילו  .  
  

·ÂÂ˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ נתן טעם מדוע דווקא הויא ז''יורה דעה סימן קצ 
   .עיין שם דברים נפלאים ד תעניתים''כפ

  

  משיב כהלכה
 א ברוקלין''י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט''ה נודב ונערך עמדור ז

מ שאין רשות "נתנו לאשת כהן תרומה עמה הדין אם  .הפרשת תרומה לכהן. 1
  .די חובת הפרשת תרומהיהאם יוצאים  לא יזכה בעלהלבעלה באופן ש

] במדבר ט ו[י " בפרשת בהעלותך כתב רש.פ"היכן היה אהרן הכהן בער. 2
ע "צ.  כששניהם יושבין בבית המדרש באו ושאלום-י משה ולפני אהרן לפנ

כ "וא] אהרן ושני בניו[, הרי לכאורה זה היה ערב פסח והיה רק שלוש כהנים
וגם מניין . הרי היה צריך להקריב את כל הפסחים, ד"מה אהרן עשה בביהמ

  . י שהיו בבית המדרש"לספרי שהוא המקור של רש
כ שאם אנשי דור "ד בפירושו לתו"הראב'  כ.המדברתשובה לאנשי דור . 3

, היה נמחל להם והיו נכנסים לארץ, המדבר היו עושים תשובה שלימה
ְבּכו ִלְפֵני ולכאורה קשה הרי כתוב ב בו ַוּתִ ׁשֻ ּפרשת דברים ַוּתָ ַמע 'הּ ' ה ְולֹא ׁשָ
קְֹלֶכם ְולֹא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם   . ומשמע שלא נתקבלה תשובתם, ּבְ

, כ איך לא עשו תשובה" גם קשה הרי מתו כל שנה וא:ל" בענין הנעוד. 4
וביותר קשה שכתוב שבשנה האחרונה לא , אחלרי שראו שכל שנה מתים

כ יותר קשה "והיינו לכאורה מחמת שעשו תשובה א,  מתו הפסיקו למות
ולא עשו תשובה אנשי דור , מדוע לקח ארבעים שנה בשביל שיעשו תשובה

  .שמתו כל שנההמדבר אחרי שראו 
אין כונסין  כתוב אבן העזר סימן סד סעיף ה בשולחן ערוך .קניין בשבת. 5

, לפי שעל ידי החופה זוכה במציאתה ובמעשה ידיה, בשבת, בתולה לחופה
ע תיפוק ליה שאסור מחמת קנין הנישואין " וצ.והוה לו כקונה קנין בשבת

  .עצמו שמחמת כן יהא אסור בשבת
 -------- ------------------ -------- ----------- -- --------  

  כללי השתתפות
 תזכה את השולח להיכנס להגרלה אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1

 . 1000₪על סך 
כך , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

 .שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
הזוכה ייבדקו , בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, ל חודשכ. 3

 .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, תשובותיו
 .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

לברורים ופרטים נוספים  [com.gmail@1000s.meir או במייל 0775558617
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 .לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות ענו
להקפיד על כתב ברור וקריא , השולחים בכתב יד,  אנו חוזרים ומבקשים

 .קסשיהיה ברור לאחר משלוח הפ

  ירושליםג משה יחיאל הכהן ראטה "הזוכה בחודש סיון הרה
 



    
  

  

íäìù åðéà ãâáä éøä úéöéöá íéáééç ãáòå äùà òåãî  
íéðåøçà ãåòå áàåé ú÷ìçä íùá íúù÷äù äî ,îâá àúéàã àä ìò 'î úåçðî''ò â''à î '

úéöéöá ïéáééç ìëä ,íéðäë ,íéìàøùéå íéåì ,íéøâ ,íéãáòå íéùð , øèåô ïåòîù éáø
íéùðá ,éù ìò úåù÷äì ùéãúéöéöá äùàå ãáò áééçì êééù êéàã àî÷ àðú úè , éøä

àðîçø øîà êúåñë ,îé÷ éøäå'' ìë ïéùåã÷''ò â'' áåáø àìá ãáòì ïéð÷ ïéàã , äð÷ù äîå
åáø äð÷ ãáò ,à äìòá äúð÷ äùà äúð÷ù äî ïëå''êúåñë éø÷î àì ë , àøéáñ òåãîå

úéöéöá íéáééç äùàå ãáòù àî÷ àðúì äéì ,íéðôåà äòáùá íúöøúå.  
  

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

õøúì äàøð ,îé÷ éøäã'' ìäà''ô ïîéñ ò''ñ ä''æ ÷ ' ïéàå äùàä äúð÷ åúùàì äðúî ïúðù ìòáã
úåøéô ìëåà ìòáä ,àå''êúåñë àéåä øéôùå äùàä äðå÷ ìòáä äì ïúðù íéãâáä ë ,äå'' ä

àì êééù àì äæ äðúî åáø åì ïúðù ãáòáïåã ,å ÷øô êìîä øòù ïééò 'íéãáò úåëìäî , äàøð ãåò
õøúì ,äùàì êééù éëä åàìá íéãâáã , äðùîá øàåáîã åîëá ÷øô ïéëøò 'ä äðùî ' ùéã÷îä

ììëá åúùà éãâá ïéà åéñëð úà , ìòáäì êééù àì íéãâáãéòå''ñ ïùåçä úåö÷á úåëéøàá ù''é ÷'' â

àå''äã øîåì ùé ë''ìå åì êééù åéãâáù ãáòá äïåãàäì à ,àå''êúåñë àéåä øéôù ë.  
  

èéìù èèùðå÷ ìàéçé øæòéìà éáø ïåàâä'' àäøåú ìå÷ úáéùé éùàøî  
õøúì äàøð ,ò õøúì øùôà äùàáã''á áúëù äî ôàøä úåôñåú" ùñ úåîáé''ò å''à î '

 åðééä äìòá àìá äùàì ïéð÷ ïéàã ÷øïðáøãî, åúùà éñëðá ìòáì ïéà àúééøåàãîã 
íåìë ,à''ðä éôì ë''øéôù éúà ì.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî 
øéòäì äàøð ,íäá úåëæ ïåãàì ùéù íâäã , úà òáúé àì íìåòîù ïåéë íå÷î ìëî

åìù íä åìéàë àéåäå êúåñë àø÷ð äæ ãáòä ïî íéãâáä ,òàå''øáãì äéàø ïéàù ô , øëæ
øäî úåäâäáã àëéà øáãì'' éàìåæà àé ïîéñ ùåáìì'' ãáâìæå äéâî äìåàù úéìè é'' ïéèåçå ì

äìéçúëì øùë ïéìåàù ,éîã äéãéãëå åäééðéòá éøãä àìã .  
  

äøä''èéìù úåéìâøî ìåàù â'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð , ùéà ïåæçáãòäà''ò ïîéñ æ''ñ â''é ÷'' á äîì äøåîúá ãáòä ìáé÷ù óñëã ùãçî

åáø äð÷ ãáò äð÷ù äî ïðéøîà àì ãáòì øëîðù , äæ éôì éøééàã øîåì ùéã øéôù éúà
åìà úåòîî úéð÷ðù ãâáá.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  

õøúì äàøð , àðúì íâ úáééç àìã éîð éëä ïéà äàåùðá éìåàù àéù÷ àì äùàáã
äìù ãâá äæ ïéàù àî÷ ,îâäå 'àåä äùåëøã äéåðôá äøáéã.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì 
õøúì äàøð ,ì øçà úéöéö ìéèäì áééçù ìàåùî òøâ àì ãáòù ' éðôî ïðáøãî íåé

ùá øàåáîù åîë åìùë úéàøðù'' òøåà''é ïîéñ ç''ñ ã''â ÷ 'íù äøåøá äðùî ïééò äéìò êøáîå.  
  

úéöéö úåùòì êéà ãîìúäì éãë ãâáî úéöéö ãéøåäì øúåî íàä  
çù äîîé÷ã àäá íúø÷'' ãâáá íçéðäì äöåø íà ÷ø ãâáî úéöéö ãéøåäì øåñàù ì

 íàä úéöéö úåùòì êéà ãîìúäì éãë úéöéöä úà ãéøåäì äöåøù éî øå÷çì ùéã øçà
 ãâá åúåàá åøéæçîù ïåéë àîìéã åà øçà ãâáá íçéðäì éãë åãéøåî åðéàù ïåéë øåñà éîð

ïåéæá àëéìå àøåñéà àëéì.  
  

äøä''ìá êìîéìà âèéìù íå'' àäôéç  
 úåúìéàùá áúëù äîî øéòäì äàøðøâäì''ç úåà ïéæìàåî ç 'ô÷ úåà íéðùé øøåòî øôñá ïëå'' æ

 íéøéùëå øúåé íéôé úúì äöåø íà åìéôà íøéñäì ïéà íéøéùë íäù ïîæ ìë úéöéöã
øúåé ,à''ãîìúäì äöåøùë ãéøåäì íâ øåñàù øáúñéî ë.  
  

øòá ìåàùì íéøäæð ïéà åððîæá òåãîúùøåôî äëìä äæ éøä úåìçäî äìç åùéøôä íàä úáù á  
îé÷ã àäá íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' ìøåà''ø ïîéñ ç'' ñ ìàùé äëéùçì êåîñ úáù áøò

äìç íúùøôä åúéá éùðàì , áøòá úéáá úåìç úåôàì íéâäåðä åìà úåù÷äì ùéã
úáù ,äìç åùéøôä íàä íéùðì ìåàùì íéìòáä åâäð àì  òåãî , äëìä äæ éøä

úùøåôî ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

 ãìôðøéã íäøáà éáø íñøåôîä ïåàâä ùîù úéá àæìòá úìéä÷ áø–áéáà ìú   
õøúì äàøð , ïðéùééç àì äìç ùéøôäì éãë ÷ø äæ úéáá úåìç íåéä íéôåàã àäã ïåéë
çëùé àîù ,îâá àúéàã äî ïéòëå 'é íéçñô''ò à'' à ìëéî åôøùì åéìò øæçî åîöò àåä
äéðéî ìéëà÷.  

  

èéìù ãðéå ïðçìà éáø ïåàâä'' àîåã''çîå ãåãùà úãä é÷éæçî ö''äëìä íòåð ñ  
äøä"èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â" àéíéìùåø  

 äëìä íòåð éøôñáã ïééöì äàøð íéáåúëá ïééãò äìç úåëìääæ ïéðòá éúëøàä , íùá íù éúàáäå
ù'' áøä òøåà ïåøçà ñøèðå÷''ø ïîéñ ç'' ñðéàù õøàì õåçáù áúëãîé÷ã ïåéë øåîâ áåéç å'' ìëåà ì

çàå êìåäå''ìåàùì åâäð àì ïëìå äìéçúëì åìéôà ùéøôî ë ,øäæéì áåè íå÷î ìëî ìáà ,
çà çëùé àîù äìéëà íãå÷ à÷ååã ùéøôäì íéðåùàøä úåøåãî ìàøùé ìë åâäð øáëù''ë ,

ëò''äìç ùéøôäì øéëæäìå ìåàùì ùéù éàãå ìàøùé õøàá ô.  
  

äøä''ìù ïîãéøô øéàî âèé'' àäôéç õéðæéå úîø  
õøúì äàøð ,ò''îé÷ã äî ô'' ìøåà''îø ïîéñ ç'' áúéáá äìç øåòéù éãë ùåìì ïéâäåð ,ëãé 

åéå úáùá íäéìò òåöáì íéîçì íäî úåùòì"è, åéå úáù ãåáëî àåäå"è ,úåðùì ïéàå ,
â åøàéá íé÷ñåôáå ' äæá íéîòèãçà{ íäøáà ïâîá ñ íù''ã ÷ ' úô úáùá ìëàé àìù

åëò''í, éðùä{úáù ãåáë éðôî äøåøá äðùîá ïëå íù ì÷ùä úéöçîá ,éùéìùä{ ïåùìî 
îøä''âîä åøàéá ïëå òîùî à'äìç úùøôä úåöî íéé÷ì éãë äøåøá äðùîáå íù à ,

íåéäë äðäå åððîæá ,ìàøùé úô âéùäì éåöî ãçà ìëìù , åîë úáù ãåáë êééù àì ïëå
åùá áúëù'' ú ïåéöì øåàáøâäì"åàù àáà õìç "îô á"à æ'  úåìç úåéôàîá ïéôåàù åððîæáã

úáù ãåáëì úåãçåéî ,úáù ãåáëì úéáá úåìç úåôàì ãéô÷äì êéøö ïéà ,à'' øàùð ë
äìç úùøôä úåöî íåé÷ ìù íòèä ÷ø, úåöî íåùî àåä úéáá äéôàä ïéðò ìëù ïåéëå

äìç ùéøôäì åçëùéù êééù àì éàãåá äìç ,îâä ïåùìëå 'é íéçñô''ò à'' à øæçî åîöò àåä
òäéðéî ìéëà÷ ìëéî åôøùì åéì ,ùøá øàéáãëå''íù é , êì ïéà äæ ïéðòá ÷åñòù ïåéëù

äæî ìåãâ ïåøëæ , úùøôä ìò øéëæäìå ìåàùì úéáá íéôåàùë åððîæá êéøö àì ïëìå
äìç.  

  

äáä''éð âøòáðòèàø ìëéî ç'' åïéáòùè úáéùé   
õøúì äàøð ,ò''á áúëù äî ô úîà úôùì úáù''ò ã''à î' òá à÷åãã" ù éðä ìåàùì êéøö

äéá ïë úåùòì åàåáéå éàðô ãåò ùéù ïéáùåçå úåéðìöò íéùðã íåùî éìéî" àì ìáà ù
íäéìò úìèåîä äåöîä éøîâì ìèáì éãéùç ,ðä éôì'' åáúë éøäã øéôù éúà ì

 íéðåøçàäìú ïîéñ ïçìùä êåøò''æ , äöîå õîç úëøòî ãîç éãùá ïëå úåéðìöò íðéà íéùðä åððîæáã
úå÷ã÷ãî äáøãàåíéùðàäî øúåé  ,íéìàåù ïéà åððîæá òåãî øéôù éúà äæ éôì , éìåàå

àëä ïðéøîà õîç ú÷éãá éáâì ÷øã ÷ìçì ùé.  
  

íééøöîá äòøôì åãáòúùð àìù ïåéë äãâää úà øîåìî íéøåèô íéåìå íéðäë íàä  
 àì íäù ïåéë äãâää úà øîåìî íéøåèô íéåìå íéðäë íàä íé÷ñåôä íùá íúðãù äî

éøöî ãåáòùá åéääãâää øîåì íéáééç íä àîìéã åà åðééä íéãáò øîåì íéìåëé ïéàå í.  
  

äáä''éð ïîìéôù ÷åãö ìàøùé ç'' åóåð øä äøåúä ìëéä úáéùé íéìùåøé  
 ãåãì ìéëùîä éøáã úà ïééöì äàøðúìéçú  åøúé úùøôòàù áúëù'' åéä àì íéåìäù ô

íéøöî ãåáòùá ,î''àéåä àäéî äòøôì íéãáò î ,íéìåëé åéä àìåíéøöîî úàöì  ,
øâä úîàáå''öæ ÷ñéøáî ç''á äéäù äìâ øáë ì ' ãåáòéùä ãçàä íéøöîá úåãáò éðéî
êøô úãåáò ,ãáò íù éðùä ,êééù äéä éîð äæ íéåìáù èåùô àìéîéî , íéìåëé øéôù ïëì

åðééä íéãáò øîåì.  
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  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïäë øéàî ìàåîùèéìù '' à  
äéðúð æðàö úéø÷  

åãëð éàåùð úçîù ìâøì  
äáä'' çéëãøî óñåééð ''å  

 áøä åðéãéãé åðáì ïá ìàåé äîìùèéìù '' àùîù úéá  

áò'' áøä úá âìáàì äîìùèéìù '' àíéìùåøé  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäõë äãåäé óñåé èéìù'' à÷øá éðá  

éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì 'æîá''è  

áò''â äáä'' çõðìâ øæòìà íééçéð ''å  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 áãåð äæ ïåéìâ  
 äáø àìåìäã àîåé ìâøììùú úøèò úùåã÷ ãåáë ìàøùé úøàô  

äøåäèä äøåðî äøåúä øù ùåã÷ä ïåàâä  
 ïøîèùøáìä äãåäé ìàéúå÷éàí éæ''ò  

ä ìòá áéöé éøáãæðàöî  
èá ìçä 'æåîú  

öåéå åúéá éðá ìòå åéìò ïâú àìåìéää ìòá ìù äìåãâä åúåëæù àåòø àäé''äçìöäå äëøá íééç òôùá êøáúäì ç  


