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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

הבן פִדיון בענין ֱקרח פרשת

מת שאם פירוש יתן. נתן שֹלא אע"פ יום ֹל' ֹלאחר הבן מת מתני' (מט.) בכורות
האב וצריך החיוב פֱקע ֹלא שמת אע"פ אז פִדה"ב חיוב חֹל שכבר ֹל' ֹלאחר הבן
מערכין ערך ערך אתיא ֹלֱקיש בן ר"ש אמר ֹלן מנא אמרינן (נא:) ובגמ' ֹלפִדותו.
יורשין ֹלהֹלן מה ריֱקם פני יראו וֹלא תפִדה בניך בכור וכֹל יונתן ר' אמר ִדימי רב
ִדמברך וכ' זה ִדין הביא י"ב) סע' ש"ה (סי' וברמ"א חייבין. יורשין כאן אף חייבין
ֹלאחר פִדיון בחיוב ֹלחֱקור כ' י"ח) (סי' בֱקיִדושין שמואֹל הברכת הפִדיון. עֹל
פֱקע ֹלא ושוב נתחייב ֹל' ביום חי שהיה ִדכיון מיתה, ֹלאחר מצוה יש אם מיתה
נכסים שעבוִד יש ִדֹלפִדה"ב וחוב, שעבוִד אֹלא מצוה שאין ִדֹלמא או במיתה
בעוֹלת יורשין מחיוב ֹלה ִדיֹלפינן ממה ומוכיח במיתה. פוֱקע ֹלא זה ושעבוִד
שֹל חוב ֹלפרוע נכסים שעבוִד אֹלא מצוה שום היורשין עֹל אין והתם ראיה
ציון) השערי בעֹל ביֹלסֱק ציון בן הג"ר (הוא מג"א שמביא עוִד ועיי"ש אביהם.
וֹלא ֹליישב שכ' מה ועיי"ש ברכה ֹל"ש מצוה אין ואם ִדמברכים ממה שהוכיח

ִדבריו. נתבארו

אם ֹלִדון האחרונים האריכו ִדפִדה"ב המצוה בגִדר ִדהנה נ' הִדברים ובביאור
מורה תפִדה ִדהֹלשון תפִדה בניך בכור ִדכֹל ִדֱקרא וכפשטי' פִדיון מעשה הוא
כמו מת"כ ֹלשאר וִדמי נתינה מצות ִדהוא ִדֹלמא או פִדיון מעשה בזה שיש
רֱק אינה פִדה"ב ִדמצות מוכח ִדוִדאי וז"ֹל כתב פכ"ה) (ה' יושר ובשערי תרו"מ.
הממון ֹלהשיב רֱק הוא שבהם שהמצוה מת"כ כשאר ֹלחוִד מת"כ מצות
הבכור את ֹלפִדות תורה צותה סֹלעים ה' הכסף פריעת שמֹלבִד אֹלא ֹלכהנים,
בבכור ִדין שום תורה ֹלנו גיֹלתה שֹלא אף בכורה ֱקִדושת איזה בו שיש מה
הפִדיון שע"י הוא שכן הענין מוכרח פִדיון בֹלשון בתורה ִדכתיב כיון אבֹל אִדם,
יו"ִד בבהגר"א אמנם בבכור. הֱקִדושה הסתֹלֱקות שֹל חִדש ענין איזה נעשה
צריך ֹלפ"ז אמנם נתינה, מצות רֱק פִדיון מעשה ִדאי"ז נ' י"ז) ס"ֱק ש"ה (סי'
הגִדר שמבאר צ') (סי' שֹלמה מנחת בס' וראה פִדיון בשם ִד"ז נֱקרא ֹלמה מובן
תורה מִדין ממיֹלא פֱקע הבכור שֹל הֱקִדושה והפֱקעת פִדיון ִדהחֹלות בזה
ִדהחיוב ונמצא בבכור, ֹלהיות ראוי שהיה הֱקִדושה תחת בא סֹלעים ה' והחיוב
פִדיון שנֱקרא אֹלא מת"כ שאר כמו ֹלכהנים וחוב נתינה מצות הוא סֹלעים ה'
היא ִדהמצוה י"ֹל [באופ"א ֱקִדוש. ֹלהיות ראוי שהיה הפִדיון ִדמי שהוא כיון
מעשה אֹלא פִדיון מעשה ֹלכהן נתינה המעשה אין אוֹלם פִדיון חֹלות ֹלעשות
אפרים בנין בס' וע"ע תורה. מִדין פִדיון ממיֹלא חֹל הנתינה שע"י אֹלא נתינה,

משכ"ב]. הֱקה"י ֹלמרן במכתב כ"ה סי'

מעשה הוא שהמצוה ִדא"נ הבן, במת הפִדיון בגִדר החֱקירה תֹלוי ִדבזה נ' ועפ"ז
אי שמת ִדכיון מצוה חיוב עוִד שיש ֹלומר אפשר אי הבן במת אז פִדיון וחֹלות
הוא הגִדר אם אמנם וחוב, שעבוִד שיש הוא ִדהגִדר וע"כ פִדיון, ֹלעשות אפשר
החיוב פֱקע ֹלא ונתחייב ִדמאחר ֹלאח"מ מצוה חיוב שיש מובן אז נתינה מצות
ִדס"ֹל ר"א ֹלפי שמֱקשה סֱק"א) י"ִד אות (פ"א אֹלגזי במהרי"ט שו"ר במיתה.
חיוב יהיה ִדכמו"כ בפִדה"ב כמו חמור בפטר אחריות חיוב שיש (יב:) התם
וזה פִדיון חֹלות שהוא פט"ח פִדיון ִדשאני ֹליישב וכ' החמור שמת ֹלאחר פט"ח
הנאה איסור בבן אין שהרי נתינה מצות הוא פִדה"ב אבֹל שמת ֹלאחר ֹל"ש
מביא ושוב בזה מש"כ ועיי"ש החיוב פֱקע ֹלא שמת אף וֹלכן פִדיון מעשה ואי"ז
חיוב שאין פט"ח ִדשאני באופ"א ומיישב כן מֱקשה שגם (שם) מהשמ"ֱק
שמִדמה השמ"ֱק מִדברי והנה עריפה. מצות בו ֹלֱקיים יכוֹל שהרי ֹלפִדותו
ֹל"ש (ִדבפט"ח שעבוִד אֹלא ֹלאח"מ מצוה שאי"ז ִדס"ֹל מבואר ֹלפִדה"ב פט"ח

ֹלאח"מ). מצוה

עיי"ש בנו בפִדיון האב מחויב עִדיין הבן בשהגִדיֹל אם ִדן שצ"ב) (מצ' החינוך
ֹלפִדיון ושע"נ ממון חוב שיש ִדכיון תמה ה"א) פי"א (ביכורים עזרי אבי ובס'
חוב מ"מ עצמו ֹלפִדות מחויב שהבן ואף הבן כשהגִדיֹל נפטר שֹלא וִדאי הבן
שאף ִדמבואר הבן בשמת פִדה"ב מהחיוב כן ומוכיח יפֱקע במה האב שֹל ממון
שם שמואֹל בברכת (וע"ע פֱקע. ֹלא ממון החוב מ"מ מצוה מהחיוב שנפטר
מצוה שאין בפשיטות ִדנֱקט מה ֹלפי הם ִדבריו כֹל והנה משכ"ב). הגר"ח בשם

עיי"ש. ב') סי' (ח"ב יצחֱק בזכר נֱקט וכן שעבוִד. אֹלא ֹלאח"מ

ִדֹלכאורה שעבוִד רֱק מצוה ִדאין נימא אם ֹלעיין יש הִדבר בעיֱקר
וצ"ע. ֹלחוב ֹליתא המצוה שפֱקע כמה ועִד במצוה תֹלוי השעבוִד

תשס"ט סיון כ"ז תשס"טערש"ֱק סיון כ"ז ערש"ֱק

הציון הציוןשער שער

גֹליון
מ"ח

כהן זֹלמן שֹלמה כהןהרב זֹלמן שֹלמה הרב

הבן בפִדיון ֹלהחזיר מנת עֹל מתנה

הבן בפִדיון ֹלהחזיר מנת עֹל מתנה

תנו

וֱקושיא

ותו

פֹליאה

והנראה

ואשר

ומעתה

וככפתור

וֹלִדעת ֹלהחזיר. מנת עֹל במתנה ֹלפִדות מהני ִדבפִדה"ב (ו:) בֱקִדושין רבנן ֹלן
בבית המסייע ככהן ִדנראה איסורא בהכי ֹליכא אף בשיטתו, והעומִדים הרמב"ם

הגרנות.

-א-

הוא ת"ר (כט.) בֱקִדושין ִדאיתא מהא האחרונים, רבותינו הֱקשו עצומה א)
מאי וֹלכאורה וכו', ֱקוִדמו בנו אומר יהוִדה רבי ֹלבנו, ֱקוִדם הוא ֹלפִדות, ובנו ֹלפִדות
ִדיפִדה שניהם, ֹלֱקיים אפשר מ"מ סֹלעים, חמש אֹלא ֹליה ִדֹלית אפיֹלו הא ֱקמיפֹלגי
ובגוף, ִד"ה רסה סי' ח"א אסאִד מהר"י בשו"ת בזה יעויין ויפִדה, ויחזור במעמ"ֹל האחִד
ובמנח"ש ֱקפז, סי' ויו"ִד ֱקמח סי' אבה"ע ובחזו"א ִדש, סי' יו"ִד שיֱק מהר"ם ובשו"ת

ה"ח. מבכורים פי"א אמונה ובִדרך כו, סי' ח"א

ככהן ִדנראה איסורא איכא בהמה ִדבבכור (ח:) בתמורה מִדאיתא הֱקשו, ב)
אח"כ ִדעי"ז כיון חבירו, בהמת בבכור ֹלטפֹל ֹלכהן אסור ומשו"ה הגרנות, בבית המסייע
ֹלהאי חיישינן וֹלא במעמ"ֹל ֹלפִדות ִדשרי אִדם מבכור ומ"ש הבהמה, ֹלו יתן חבירו
השוֹלחן ובערוך אשם, מהֱקרבן ע"א מט' בבכורות זֱקנים באסיפת בזה יעויין איסורא.

סֱק"ה. ח סי' מעשרות ובחזו"א כט, סעיף שה סי' יו"ִד

נתן אם נסתפֱקתי ֹלשונו, והיֹלך הט"ז) מביכורים (פי"א באו"ש הפֹליא רבתי ג)
יהא וֹלפי"ז וכו', פִדיונו יִדי יצא אם זה אחר זה פעמים חמש ֹלהחזירו ע"מ ֹלכהן סֹלע
ויתן ויחזור שיֱקבֹל עִד ֹלהחזירו ע"מ ֹלֱקבֹל ירצה הכהן אם בפרוטה בנו ֹלפִדות יכוֹל
וצ"ע עכ"ֹל. ואכמ"ֹל, שמענו ֹלא וזה סֹלעים ֹלחמשה שיגיע עִד בזא"ז ויֱקבֹל ויחזור

במעמ"ֹל. שרי בפִדה"ב הא כזאת שמענו ֹלא ִדהֹלכתא אֹליבא באמת אמאי

מבכורות י"ז), סי' יו"ִד (ח"א ִדוִד שאיֹלת בשו"ת ִדהֱקשה מאי ֱקשיא, אחרת ועוִד ִד)
אב ומשו"ה חמש, חצי וֹלא רחמנא ֱקאמר סֹלעים ִדחמש התם ר"מ ִדסבר (מח:)
הבכור, אחיהם את ֹלפִדות חייבים אינם אזי סֹלעים ופֹלגא תרי רֱק ֹלבניו שהוריש

במעמ"ֹל. ֹלפִדות מצו ִדאכתי וֱקשיא

אסור) ִד"ה בביאה"ֹל הי"ח מתרומות (פי"ב שֹליט"א אמונה" ה"ִדרך בעֹל ומרן ה)
איסורא ֹליכא ִדבפִדה"ב סברי והרמב"ם ִדרש"י הגר"א בביאור ִדכתב בהא הֱקשה,
אין ִדֹלרש"י בהִדיא מצאתי ֹלא אך וז"ֹל, והֱקשה הגרנות. בבית המסייע ככהן ִדנראה
מיירי ִדבגמ' משום תרומה, ע"ב ו' בֱקיִדושין רש"י ִדמש"כ בפִדה"ב, מסייע איסור

עכ"ֹל. הגר"א, כונת וצ"ע וכו', בתרומה

-ב-

האי בעיֱקר ֹלב חכמי כֹל הפֹליאו כבר ִדהנה ובהֱקִדם ִדא, ִדשמעתתא בביאורא
ִדֱקיי"ֹל מתרומה ומ"ש במעמ"ֹל, ֹלפִדות שרי בפִדה"ב אמאי טובא ִדצ"ע ִדינא,
בזה ועיין בביהג"ר. המסייע ככהן ִדנראה משום במעמ"ֹל, ֹליתן ִדאסור שם בֱקיִדושין
ח', סי' ח"א הרב בִדברי הובא ִדפונביז' מהגאב"ִד ִדמטו ומאי הי"ג, מברכות פי"א בצ"פ

שם. אמונה ובִדרך בסוגיין, שֹליט"א אֹלישיב הגרי"ש מרן ובשיעורי

כתב בביהג"ר, המסייע ככהן ִדנראה ִדאיסורא בטעמא ִדהא בעזה"י, בזה נראה
נראה וֹלפי"ז עכ"ֹל. וכו' תרומותיו שאר ֹלו יתן זה שבשכר ֹלפי שם, בֱקיִדושין רש"י
ֹלו יתן אם ומשו"ה תִדיר, ומצוי שכיח ִדבר ִדהוא בתרומה, אֹלא שייכא ֹלא טעמא ִדהאי
ִדֹלא בפִדה"ב משא"כ תרומותיו, תִדיר הישראֹל ֹלו יתן זאת בעבור אזי עמ"ֹל, עתה
ִדמחזירו עתה הא כמסייע, נראה בהכי שייכא מאי א"כ בחייו, אחת פעם אֹלא שכיח
ֹלא מ"מ נשים, תרי ֹליה כשאית ואפי' ֹלו, יהיה ֹלא הא אחרת ופעם כֹלֹל, רווחא ֹליה ֹלית
ככהן נראה אינו ִדמחזירו עתה ומשו"ה ֹלפִדה"ב, הראוי זכר בן יבכרו ִדתרוייהו שכיחא

. המסייע

-ג-

ִדהֱקשו בֱקמייתא, ונפתח ִדאייתינן. הֱקושיות כֹל עפי"ז ֹליישב יונעם מה
ִדֹליכא מאי ִדהא א"ש, וֹלהמבואר במעמ"ֹל, ִדיפִדה ֹלפִדות ובנו ֹלפִדות בהוא האחרונים
כִד באמת אך ִדאיסורא, ֹלטעמא ִדֹליכא משום היינו במעמ"ֹל, ֹלפִדות בפִדה"ב איסורא
ִדהוא הכא וא"כ מתנו"כ, ככֹל ֹלאיסורא הִדר תו ִדאיסורא, טעמא בפִדה"ב משכח"ֹל
חוזר האחִד, אצֹלו שפוִדה ֹלאחר ִדהא פִדה"ב, שאר ֱקמן ִדאיכא ֹלפִדות, ובנו ֹלפִדות

במעמ"ֹל. ֹלפִדות ִדאסור ִדינא הִדר שוב האחר, ופוִדה

מבכור מ"ש ִדהֱקשו ִדמאי עֹליו, החונים הֱקושיות שאר בהכי מיושבים ופרח
א"א אמאי נמי וא"ש טובא. ִדשכיח בהמה בכור ִדשאני י"ֹל איסורא, ִדאיכא בהמה
ֹלפִדות א"א ומה"ט פִדה"ב. שאר ֱקמן איכא ִדבכה"ג במעמ"ֹל, אחת בפרוטה ֹלפִדות
הגר"א כונת אין ִדֹלעוֹלם אמונה, הִדרך ֱקושית היטב מיושב וכן במעמ"ֹל. ופֹלגא בתרי

"שאר ֹלו יתן זה שבשכר ֹלפי מִדכתב אֹלא "תרומה", רש"י מִדנֱקט ֹלהוכיח
ִדברים אריכות עמנו ועוִד בפִדה"ב. וֹלא בתרומה רֱק שייכא והא תרומותיו",

שֹלפנינו. המצע מכסת ֹלפי אינם אך ענינא, בהאי

המצוה בגִדר

המצוה בגִדר

ֹל' ֹלאחר הבן במת פִדיון ובִדין
ווֹלך שמעון ווֹלךהרב שמעון הרב

בזה"ז בֹלויים הבן פִדיון

הבן ֹלפִדיון סֹלעים ה' ִדוֱקאמֱקור ֹל"א ביום הבן פִדיון זמן אם

בפִדה"ב התינוֱק ֹלֱקשט המנהג בטעם



את הֹלוים שפִדו מ) ג (במִדבר מצינו שהרי הבן, מפִדיון פטורים ֹלויים
בכור ֱקִדושת את שֹלהם ֹלוי ֱקִדושת שהפֱקיעה במִדבר, ישראֹל בכורי
ֱקִדושת את הֹלוים שֹל ֹלויה ֱקִדושת שתפֱקיע כ"ש ֹלכן ישראֹל, שֹל

הבן. מפִדיון עצמם את ויפטרו שֹלהם, בכורה

מִדין אֹלא ואינם מיוחסים ֹלויים שאין שבזה"ז שאומר מי יש אוֹלם
פ"ה)], (ב"ֱק ויש"ש מהרי"ו, בשם ס"ב) תנז (ס' הרמ"א [כמש''כ חזֱקה,
בִדברי כ"כ הספֱק, יִדי ֹלצאת כִדי ברכה בֹלא בכוריהם את שיפִדו ראוי
בכורי יוצאים היאך מיוחס כהן שאין ִדכיון ט) אות פ"ז (בכורות חמוִדות
ֹלהפריש ראוי והיה ֹלוי, או כהן אינו ִדשמא פִדיון, בֹלא וֹלויים כהנים
יעב"ץ בשאיֹלת וכן כן. שכתב מי מצינו ֹלא אך ֹלעצמו, ויהיה הפִדיון
כתב חזֱקה, כהני אֹלא אינם שבזמנינו שכיון שכתב אחר ֱקנה) סי' (ח"א
וראוי סֹלעים, החמש את הבן פִדיון המֱקבֹלים הכהנים שיחזירו ִדראוי
, ומה"ט ֹלהחזיר, מנת בעֹל ֹלפִדות ֹלנהוג
בבן אוֹלם מתֱקנינן, ֹלתיֱקוני ִדאפשר ִדמאי ִדאורייתא ספיֱקא ככֹל
בֱקִדושתו ֹלהֱקיֹל יבואו שֹלא בזה"ז אף נפִדה שאינו נ"ֹל הכהנת
הרה"ֱק בשם צו) (ס"ֱק פנחס ובֹליֱקוטי ֹלמת. וֹלטמא בגרושה וֹלהתירו
ִדחשש משום והטעם הבן, ימים ויאריך שיפִדה הוסיף, זצ"ֹל מֱקאמרנא
מישראֹל אבֹל פטור, מנכרי הֹלוייה בן שִדוֱקא ִדס''ֹל פפא רב ֹלסברת
ואף הוא, גמור וישראֹל הישראֹל אביו אחר ִדמתיחס משום חייב,

ִדר"פ. ֹלאוֱקימתא חש מ"מ פטור, מישראֹל שאף כמ''ִד שהֹלכה

פירש וֹלא ֹלו נראים היעב"ץ ִדברי ִדאין כתב רצא) סוסי' (יו"ִד בחת"ס
הבן, פִדיון מצות בעיֱקר ִדחֱקר ביאר, כה) (סי' סופר חתן ובשו"ת הטעם,
ה' הכהנים ֹלשבט ֹלתת התורה חייבה האם פי' ֱקנין, או סיֹלוֱק הוי האם
בכור את התורה ִדהֱקנתה או"ִד זה, מחיוב נסתֹלֱק נותן וכאשר סֹלעים,
מהכהן אותו ֱקונה סֹלעים הה' וע"י ממש, ֹלכהן הבן ושייך ֹלכהן הישראֹל
בעֹל נתינה כהונה במתנות שייך אם נסתפֱק סא) (סי' חִדש ובפרי חזרה,
רֱק מהני בע"כ ִדנתינה כתבו, מכֹלֹל) ִד"ה עה. (גיטין ובתוס' כורחו,
ֹלא אחר ִדבר יֱקנה הנתינה ע"י אם אבֹל ֹלתת, חיוב ֹלו שיש בסיֹלוֱק
הוא פִדיון אם בזה הפר"ח ניִדון תֹלוי וא"כ בע"כ, מועיֹל ֹלא ִדֹלֱקנין מהני,

חוב, סיֹלוֱק או ֱקנין

יהא שֹלא ִדא"א כיון חזֱקה, בכהני אף מהני א"כ סיֹלוֱק הוא אם וע"כ
ונמנה ֹלכהן שמוחזֱק ֹלמי ומסֹלֱקה נותנה והוא בשבט, גמור כהן אחִד
הוא מוחזֱק שעכ"פ בזה ִדי גמור כהן אינו אם וגם הכהנים, שבט בין
וצריך ֱקנין הוא אם אבֹל בע"כ, מנתינה גרע וֹלא חיובו ונסתֹלֱק בכהן,
כתב יח) סי' (שו"ת שהרשב"א כיון וא"כ גמור, כהן בעינן ממש, ֹלזכות
ה"ה א"כ ֹלֱקבֹל, העני ירצה ֹלא שמא משום מברכים ֹלא שבצִדֱקה
ִדשייך משום אע"כ הכהן, ירצה ֹלא ִדשמא מברכים, ֹלמה בפִדה"ב
א"כ מברך, הבן שאבי רווחת שהֹלכה וכיון ֹלברך, יכוֹל ֹלכן בע"כ בנתינה
זהו חזֱקה בכהני מהני וֹלכן בע"כ, נתינה שייך ִדאז הוא שסיֹלוֱק ע"כ

החת"ס. שֹל טעמו

צריך שעכשיו הֹלוייה בן ֹלענין כתב ב) אות פִדה"ב (הֹל' היעב"ץ ובסיִדור
היעב"ץ ִדא"כ ֹל) סי' (ח"ב יצחֱק המנחת וכתב נראה, שאינו וי"א ֹלפִדותו,

אחרון. ֹלשון ותפוס כן, נראה שאינו האומרים ִדעת כתב עצמו

ספֱק ִדהוי ִדאף שמעון, שבט בשם כתב מז) אות א (סי' נפש ובפִדיון
גם חשש היעב"ץ שהרי ספיֱקא, ספֱק מטעם ֹלפטור סברא יש פִדה"ב
כמה אצֹל ֹלפִדות הורה וֹלכן כהנים שאינם אצֹליהם שפוִדים ֹלכהנים
ספֱק ִדחייב את"ֹל ואפיֹלו ֹלפִדות, חייב אם ספֱק ס"ס יש וא"כ כהנים,

פִדיון. יִד"ח ויוצא הוא כהן אצֹלו שפוִדה זה כהן אם

ואף ֹלהחזיר, ע"מ במתנה אף מספֱק ֹלפִדות חיוב שאין מסיֱק ובמנח"י
טפי עִדיף ִדיִדן וניִדון חומרא, אֹלא אינו מ"מ כחת"ס, ֹלצי"ש כן שי"א
אפרים הבית כִדעת ֱקיימיה, בחזֱקתייהו ִדהכא בכורות ספיֱקי משאר
כפיו, ֹלישא ֹלזר עשה איסור ִדיש אף כפיהם ִדמִדנושאים ו) (סי'
חוששים וֹלא בברכה כפים שנושאים הוכיח ֱקמט) (סי' ובמהרי"ט
ֹלענין ומ"מ ֹלהוריִדם, רצו ֹלא בִדבר שהוחזֱקו כיון ֹלבטֹלה, ֹלברכה
המנח"י ִדן עוִד פטורים, וכהן ֹלוי שבן מעוֹלם כן ִדהוחזֱקו נראה פִדה"ב
שֹלא פג) (סי' השבו"י שהעיִד מה ע"פ בזה. ֹלהחמיר מותר בכֹלֹל אם
נחייבו, ואם בכור, בספֱק ֹלהחמיר שיכתוב אחרון או ראשון שום מצא
ועוִד כֹלֹל, יפִדוהו ֹלא וֹלכן ֹלבטֹלה, ברכה ספֱק והוא ֹלברך, יבוא
שאינו [וי"א היעב"ץ בסיִדור עֹליו שחֹלֱקו הִדעות הביא עצמו שהיעב"ץ
ֱקעג) סי' (ח"ב הֹלוי בשבט וכן ֹלפִדות, ֹלהחמיר צריך אין וע"כ נראה],
כחומרת ֹלא העוֹלם ומנהג מעוֹלם, שמענו ֹלא ֹלוי בת ִדחומרת כתב

היעב"ץ,

ֹלוי בת שאשתו אף בכורו בנו את פִדה ִדהמנח"י כתב פִדה"ב ובאוצר
מפיו] ששמע ִדויִדוביץ, חיים ישראֹל ר' ביתו נאמן [בשם היתה,

ֹלאחרים. ֹלהורות וֹלא חומרא, משום רֱק כן שעשה ואמר

מספֱק ֹלפִדותו יש הֹלוייה בן
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פשיטא ומיהו וז"ֹל, וכו' אונס משום ִד"ה נא. ִדף בבכורות רש"י כתב
חמשת ג) (במִדבר כתיב הבן בפִדיון ִדהא נינהו סֹלעים ִדאינך ֹלן
פִדיון שמצות ִדהמֱקור ברש"י מבואר עכ"ֹל. וכו', ֹלגוֹלגֹלת סֹלעים
שֱקֹלים חמשת מ"ז) (ג' במִדבר בפרשת מִדכתיב סֹלעים ע"י הוא הבן
בפִדיון העוסֱק הנ"ֹל הפסוֱק רש"י הביא ֹלמה ֹלי, וֱקשה וכו'. ֹלגוֹלגֹלת
ֹלרש"י ֹלו היה ֹלִדורות, מצוה הוי ִדֹלא הֹלוים עֹל העוִדפים הבכורות
תפִדה חִדש מבן "ופִדויו ט"ז) (י"ח ֱקרח בפרשת הפסוֱק ֹלהביא
ִדאיירי הוא" גרה עשרים הֱקוִדש בשֱקֹל שֱקֹלים חמשת כסף בערכך

שֱקֹלים. חמשת כתיב נמי ֱקרא ובהאי ֹלִדורות הבן פִדיון במצות

מ"ה) (ג' במִדבר בפרשת עזרא האבן כתב ִדהנה ֹליישב, נראה וֹלענ"ִד
חמשת בכור כֹל פִדיון כי נֹלמוִד מזה אמרו מכחישים יש וז"ֹל:
עכ"ֹל. ֱקבֹלה ִדברי והאמת בפנ"ע מצוה זאת כי ראיה ואינה שֱקֹלים,
יהוִדה ר' ֹלהגאון עה"ת יהוִדה מחוֱקֱקי בספר בעז"ה מצאתי והנה
אור" "ֱקרני הנֱקרא שם בפירושו תרפ"ח) (ויֹלנא זצ"ֹל ֱקרינסֱקי ֹליב
שמעתי כתב יצחֱק והבאר וז"ֹל, הנ"ֹל עזרא האבן ִדברי בביאור ִדכתב
חִדש מבן ופִדויו שאמר שהפירוש המכחישים שִדעת נחמִד פירוש
חִדש מבן שִדווֱקא ס"ִד וכו', שֱקֹלים חמשת כסף בערכך תפִדה
כֹל פִדיון כי נֹלמוִד מזה וז"ש ערכו, ֹלפי גִדוֹל הוא ואם שֱקֹלים חמשת
עשרים בן שהיה עִד וגִדֹל חִדש מבן אביו אותו פִדה ֹלא אפיֹלו בכור
ואמר בחוֱקותי, בפרשת כמ"כ חמשים וֹלא שֱקֹלים חמש פִדיונו יתן
ֹלִדברי ראיה צריכין ואין בפנ"ע, מצוה זאת כי ראיה מזה אין הראב"ע
ִדהם המכחישים בִדברי ִדהביאור בִדבריו מבואר עכ"ֹל. ֱקבֹלה
היינו ט"ז) (י"ח בֱקרח הנאמר הפסוֱק את רֱק היה ִדאם סוברים
מבן ִדווֱקא היינו סֹלעים בה' ֹלפִדות התורה שאמרה ִדמה אומרים
נמצא שֱקֹלים" חמשת כסף "בערכך בפסוֱק שם כתוב ִדהרי חִדש,
בן שהוא בכור וֹלפי"ז ערכין, בִדין הפִדיון שיעור תֹלתה ִדהתורה
כִדין שֱקֹלים חמשים יהיה הפִדיון שיעור נפִדה ֹלא ועִדיין עשרים
עשרים בן בכור ִדגם מ"ז) (ג' במִדבר בפרשת הפסוֱק ֱקמ"ֹל ערכין,
וִדאי היו העוִדפים הבכורות בין ִדהרי סֹלעים, ה' הוא פִדיונו שיעור
סֹלעים, בה' נפִדו ואעפ"כ ומעֹלה עשרים בני וגם שנים חמש בני גם
הוי ִדהתם במִדבר מפרשת ראיה ִדאין עזרא האבן השיב זה ועֹל
עצם ועֹל ֹלִדורות, הבן פִדיון ֹלמצות ראיה משם ואין בפנ"ע מצוה
ה' הוא פִדיונו שיעור ומעֹלה שנים חמש בן בכור ִדגם מנ"ֹל הִדבר

בֱקרא. מפורש ואינו ֱקבֹלה מִדברי נֹלמִד זה ִדבר סֹלעים,

כשיטת סובר הנ"ֹל ִדרש"י ֹלבאר ִדאפשר ֹלענ"ִד נראה ֹלפי"ז
מפרשת יֹלפינן סֹלעים חמש ֹלשיעור המֱקור ִדעיֱקר המכחישים
הוא הבן פִדיון ִדמצות ֹלהוכיח רוצה כשרש"י וֹלכן מ"ז), (ג' במִדבר
בפרשת הפסוֱק את וֹלא במִדבר בפרשת הפסוֱק את מביא בסֹלעים

ֱקרח.

נוהגת זו מצוה וז"ֹל, ו' הֹלכה מבכורים י"א בפרֱק הרמב"ם כתב והנה
מבן ופִדויו שנאמר סֹלעים בחמש פוִדהו ובכמה זמן ובכֹל מֱקום בכֹל
הוא סֹלעים ֹלחמש ִדהמֱקור ברמב"ם מבואר עכ"ֹל. וכו' תפִדה חִדש
הוי ֱקרא ִדהאי ברמב"ם ֹלכאורה ומשמע ט"ז), (י"ח ֱקרח מפרשת
שם הרמב"ם ִדהרי ומעֹלה, שנים חמש בן בכור ֹלפִדיון נמי מֱקור
כתב זה ועֹל עצמו, את הפוִדה גִדוֹל בבכור גם איירי וה' ב' בהֹלכה
מוכח א"כ ֱקרח, מפרשת הוא סֹלעים ֹלחמש ִדהמֱקור ו' בהֹלכה
וֹלכאורה הנ"ֹל, המכחישים כשיטת סובר אינו ִדהרמב"ם ֹלכאורה
ֹלפי ִדהרי עזרא האבן כִדברי סובר אינו ג"כ ִדהרמב"ם נראה היה
הוא ומעֹלה שנים חמש בן בבכור סֹלעים ֹלה' המֱקור עזרא האבן
כִדברי סובר הרמב"ם ִדֹלעוֹלם ֹלִדחות אפשר אמנם ֱקבֹלה. מִדברי
ֱקבֹלה מִדברי יֹלפינן ומעֹלה שנים חמש בן ִדבכור עזרא האבן
הפסוֱק הרמב"ם ִדהביא והא סֹלעים, בה' הוא פִדיונו ִדשיעור
כתיֱקונה הבן פִדיון ֹלמצות המֱקור ִדמשם משום ֱקרח מפרשת

חִדש. מבן ִדהיינו

האבן עֹל חוֹלֱק הרמב"ם ִדבאמת ֹלומר ִדאפשר ֹלענ"ִד נראה ועוִד
חמש בן בכור ִדגם ֱקרח ִדפרשת ֱקרא מהאי ִדיֹלפינן וסובר עזרא
ִדהֱקשו הא ֱקשה וֹלא סֹלעים, בה' הוא פִדיונו שיעור ומעֹלה שנים
עֹל ִדכתב הנצי"ב ֹלבעֹל ִדבר בהעמֱק מצאתי ִדהנה המכחישים
ֹלבן שניתן הפִדיון חִדש", מבן "ופִדויו וז"ֹל ֱקרח בפרשת הפסוֱק
וכו' חִדש מבן יותר הרבה הוא עתה אפיֹלו ֹלעוֹלם "תפִדה" חִדש,

שנים חמש בן בכור ִדגם הרמב"ם ִדברי היטב מבואר עכ"ֹל.וֹלפי"ז
הוא פִדיונו ִדשיעור ֱקרח ִדפרשת ֱקרא מהאי יֹלפינן ומעֹלה

סֹלעים. חמש

הבן ֹלפִדיון סֹלעים ה' בזה"זמֱקור בֹלויים הבן פִדיון
אוסטרן אֹלֱקנה אוסטרןהרב אֹלֱקנה ֹלויהרב אשר ֹלויהרב אשר הרב



האב חובת

כשהגִדיֹל הבן חובת

הפִדיון גִדר

פִדיון מעשה או ממון ִדין

המצוות בכֹלֹל ִדהוא שם ומבואר ֹלפִדותו, בבנו חייב האב כט. בֱקיִדושין אי'
מצוה ִדהוא או האב עֹל מצוה הוא אם ויֹל"ע ֹלבנו. ֹלעשות האב עֹל המוטֹלות
בזה ויסִד הבן, חובת את ֹלֱקיים חייב האב רֱק הבן עֹל
עֹל מוטֹל וֹלכן א"א שבֱקטנותו אֹלא הוי ִדפִדיון (ֱקֹלא) הריב"ש
(שה הגר"א ִדעת אבֹל ִדבריו]. בביאור יח ֱקיִדושין שמואֹל ברכת [ועי' האב.
עֹל משה"ֱק עי"ש (רצג, החת"ס [וכ"כ מיֹלה. כמו באב מצוה ִדהוא ססֱקי"ז)

הריב"ש].

ישראֹל איש כֹל עֹל שמצוה כ' (שצב) ִדהחינוך הראשונים. בזה ִדנחֹלֱקו ונראה
שיוֹלִד ישראֹל כֹל עֹל עשה מצות שה) ר"ס (יו"ִד בטור וכן בנו... הכהן מן שיפִדה

האב. עֹל המצוה ִדעיֱקר ז"א מהכהן. שיפִדנו מאמו... בכור שהוא בן ֹלו

סיים רֱק האב, הזכיר וֹלא אִדם". בכור ֹלפִדות "שצונו כ' פ במ"ע הרמב"ם אך
אינה מעיֱקרה המצוה ִדיסוִד ומשמע האב. עֹל הבן ממצוות הוא ואמנם וכ'
הרמב"ם כ' (רטו) ִדמיֹלה שבמ"ע [ומִדוֱק' הריב"ש. וכִד' בגופו, האב חיוב

הבן"]. את "ֹלמוֹל

פענח צפנת ועי'
רֱק ֹלו שיש כשגִדֹל הבן משא"כ מתנו"כ, וחוב פִדיון מצות ִדינים, בב' הוא האב

ִדמתנו"כ. פרע"ח

פִדה ִדכתיב ֹלמפרֱקיה, איהו מיחייב אבוה פרֱקיה ִדֹלא והיכא כט. בֱקיִדושין
בתשו' הרשב"א וכ"ִד מהאב. החיוב פֱקע ֹלא ִדמ"מ (שצב) החינוך וִדעת תפִדה.
עיֱקר ִדאכתי שם הרשב"א וכ' ואזיֹל. ִד"ה כט: ֱקיִדושין בתוס' וכ"מ שכא), (ח"ב
ומשֹלם המצוה ֹלחטוף ֹלבן אסור ִדֹלפי"ז עי"ש המנ"ח וכ"כ האב, עֹל המצוה

זהובים. י' ֱקנס

ועושה הוא ממון חיוב והרי החינוך חיִדש מה תמה יא,א) (ביכורים עזרי ובאבי
שייפטר ומה"ת סֹלעים, בה' האב חייב ֹל' אחר הבן מת אם ואפי' נכסים, שעבוִד
אבֹל בזה, מחוייב ממון החוב ִדמצִד ִדאיה"נ וביאר הבן. כשהגִדיֹל מחיובו

באב. שייכת הפִדיון מצות עצם ִדגם החינוך חיִדש

וִדמי ֹלפִדותו החיוב נתפרש ֱקרח ובפר' ֹלה', ֱקִדוש שבכור נאמר (יג,ב) בא בפר'
והב' יח) חינוך עט, (סה"מ הבכורות ֱקיִדוש הא' מצוות, ב' והן ֹלכהן. הפִדיון
שהבכורים (ג,מה) במִדבר פר' רמב"ן [ועי' שצב). חינוך פ, (סה"מ פִדיון
שֹלא כיון עִדיין נפִדו וֹלא בכור, כֹל ֹלי ֱקִדש שציוה בעת ֹלה' ֹלהיות נתֱקִדשו
כֹל תחת הֹלויים את ֱקח (שם) שנא' עִד בֱקִדושתן ועמִדו הפִדיון, ֹלמי נאמר

היא המצוה וא"כ ֹלה'. ֱקִדש שהבכור (יח) החינוך וכ' בכור.]
מז) (שע"ת הגאונים בתשו' מפורש וכן ֹלכהנים. שִדמיו רֱק
טור) (עי' הגאונים שתֱקנו הברכה ממטבע מבואר וכן .

ֱקִדושה. בו ִדאיכא ֹלפִדיונן", ישראֹל בכורי "מֱקִדש

הגוף ֱקִדושת היא הבכור ִדֱקִדושת (יג,ב) בא בפר' הספורנו ִדעת

בפר' והרֹלב"ג
בזה. שחֱקר במִדבר פר' חמִדה כֹלי ועי' שהוא כ' (יח,טו) ֱקרח

וֹלהבִדיֹלם בכורות ֹלֱקִדש שצונו כ' עט במ"ע הרמב"ם אבֹל
כאן ִדאין ומבואר בכור... כֹל ֹלי ֱקִדש ית' אמרו והוא בהם, שיעשה שראוי ֹלמה

ֱקִדושה.

(יז) הגר"א ִדעת ֹלכהן. הנתינה או ממון חוב היא המצוה אם האחרונים נחֹלֱקו
וכ"ִד האב], מִדעת שֹלא ֹלפִדות יכוֹל כ"א [וֹלכן בעֹלמא כחוב הוי הבן ִדפִדיון
כפריעת ִדהוי הנתיבות וכ"כ ז). (זכיה המחנ"א
סֱקי"ג. כט באבנ"מ וכ"מ ֹלנכסיו. יורִדים בי"ִד ֹלפנינו האב כשאין וֹלכן בע"ח

בשעת האב שיאמר "ִדהמצוה ֹלהוכיח האריך פז) (ח"ב ִדבר במשיב הנצי"ב אך
ֹלא האב, פירש ֹלא ואם בני." ֹלפִדיון אֹלה מעות נותן הנני ֹלכהן נתינה
אֹלא ֱקנין ִדאינו וכ' המחנ"א עֹל ִדפֹליג (ג) בינה האמרי וכ"ִד המצוה. נתֱקיימה

מצוה.

עם פִדיה מצות היינו ביחִד, כפוֹלה מצוה "ִדהיא כ' ספט"ז) (ש"ה יושר ובשערי
מצות ויש ממון חוב ִדיש יח) (ֱקיִדושין הברכ"ש וכ"כ כהונה". מתנות מצות
נתינה מצות ִדינים ב' בו ִדיש ֱקו) יו"ִד (ח"ב חיים הִדברי כ' וכעי"ז פִדיון.

(הנ"ֹל). עזרי ובאבי (ֹלעיֹל) הצ"פ וכ"ִד נכסים. שעבוִד כמו ֹלכהנים וחוב

א,ז). ֱקיִדושין תוי"ט (עי'

השֹלמה (ֱקונ'

שֱקנה נכסים ֹלענין [ונפֱק"מ

ִדמשתעבִדי]. אח"כ

הוכיח (יא) יוסף ובאפריון

עי"ש. בכור, ֱקִדושת בו שיש הרי חמור, כפטר אִדם בכור ִדייאסר שהֱק' ט: מבכורות

אמת ועי' ג,יג, במִדבר בספורנו [ועי"ע

ממִדרגתו]. יורִד שֹלכאו' אף בפִדיוה"ב השמחה בביאור בא פר' ֹליעֱקב

כהרמב"ם] ִדס"ֹל וצ"ֹל העצמו"י ִדשי' ֹלֱק' [ועי'

ֹלב) (חיו"ִד שֹלמה ֹלחמִדת בתשו'

(ֹלו). ֱקיִדושין ֱקו"ש ועי'

שֹליח. ע"י פִדיון בענין ֹלהֹלן ראה והחת"ס, רעֱק"א בזה נחֹלֱקו וֹלכאו'

הבן עֹל מצוה

הבכור את ֹלפִדות
שמים, מֱקִדושת

מהֱקב"ה שפוִדהו

"שֹלוֹלי
חוֹל". מֹלאכת ֹלעשות אסורים היו הפִדיון

ִדמים. ֱקִדושת

ֹלהפרישם כֹלומר

ִדחיוב)46 הבן, ֹלחובת האב חובת בין שחיֹלֱק

מהכהן שפוִדהו

הכהן מעשה

טפי בעית במאי

שֹליח ע"י פִדיון

אשר מברך שהכהן מהגאונים הביאו (שה) והטור א,מא) (ֱקיִדושין הרא"ש
הרא"ש וכ' ֹלפִדיונן. ישראֹל בכורי מֱקִדש בא"י וכו' אמו במעי עובר ֱקיִדש
רֱק אֹלא הכהן יברך ֹלמה וגם וכו' כן נהגו ִדֹלא

מתנו"כ. מֱקבֹל

בבן הכהן ִדזוכה ממתנו"כ, פִדיוה"ב ִדשאני כ' (ֱקֹלא) הריב"ש אך
(רצ"ב) החת"ס וכ"כ
במעשה כח ֹלכהן ִדיש חזינן טפי", בעית "במאי הכהן שאומר ִדממה
כיון בפִדיון ִדעת סמיכות ִדבעי ח. בֱקיִדושין העצמו"י שיטת והיא הפִדיון.
בֹל' ועי' ֹלאב. הבכור את מֱקנה שהכהן ז"א

ממנו". ונֱקנהו בו זכה כבר הוא וכאיֹלו הכהן מן "שנפִדנו (פ) סה"מ

שכ' כהעצמו"י, ִדֹלא ִד) חיים (מים מהפר"ח הביא (רמג,ִד) הֱקצוה"ח אבֹל
מֱקנה, אחרת ִדעת ע"י מה"ת זכיה ֹליה ִדאית אצֹל ֹלפִדות ִדאפשר
ֱקנין. פועֹל ואינו יזכה שהכהן רֱק ִדבעי הרי ִדכהן]. בע"כ אפי' מועיֹל [וֹלכן
ִדאין (כט,יג) האבנ"מ וכ"כ ֱקנין, שום כאן ִדאין אחרונים הרבה ִדעת וכך
ֹלתת שא"צ ר"פ בשם (י) ב"י ועי' ממנו. ֹלֱקנותו שיצטרך ֹלכהן ֱקנוי הבן

ֹלפִדותו. הכהן ביִד הבכור

בכורך בבנך טפי בעית "במאי שואֹל שהכהן הפִדיון בסִדר הגאונים תֱקנת
ובפ"ת היא, חנם ִדשאֹלת הֹלבוש וכ' שה,י). ורמ"א (טור סֹלעים" חמש או
ֹלברר שהוא ב"ח ועי' אביו. עֹל הפִדיון ֹלחבב ִדהוא כ' (צב) השני חוט בשם
עפ"י בסמוך הרמ"א ִדברי מחמת וכ"ז גמורה. במתנה הסֹלעים שנותן
היא ִדהמצוה ז"א ֹלכהן. הבכור נותן אם יוצא שאינו רֹלה) (ח"ב התרוה"ִד

בִדוֱקא. ֹלפִדותו

יתן אם נתינה יִדי יצא פִדיון מצות עצם ִדמצִד כ' תצו) (ח"א הרִדב"ז אבֹל
נתינה. וֹל"ח ֱקנין כאן אין בו ֹלהשתמש שייך ִדֹלא משום אֹלא ֹלכהן, הבן
במאי הכהן ִדאומר א"ש וֹלפי"ז כהתרוה"ִד. וִדֹלא צִדִדי, חסרון ִדהוא ז"א

הפִדיון. במעשה כח ֹלכהן ִדיש הנ"ֹל החת"ס וכ"ִד טפי. בעית

(יח,טו) בפר' ִדמִדכתיב (ט:) בכורות שפ"א ועי'
רֱק הכהן שֹל הבכור ִדבאמת משמע

הוא והפִדיון סֹלעים, ה' בפִדיונו שיֱקח ֹלאהרן הֱקב"ה שצוה
זה. בנוסח תֱקנו וֹלכן

שבנתינת האב יִדע ֹלמען שהוא כ' שֹלמה ובמנחת
או מתנה שהוא ֹלחשוב יטעה שֹלא "פִדיון", עושה הוא ֹלכהן הסֹלעים

פִדוי. שאינו אפשר שאז בכורו, ֹליִדת ֹלכבוִד ֹלכהן צִדֱקה

שֹליח, ע"י ֹלפִדות יכוֹל האב ִדאין ֱקֹלו) הריב"ש (עפ"י בס"י פסֱק הרמ"א
אִדם שֹל ִדשֹלוחו ֱקי"ֹל ִדהרי פֹליגי (יא) והש"ך הט"ז אבֹל הֹלבוש. וכ"ִד
משמע תפִדה", בניך בכור "כֹל ִדכתיב ִדכיון (ו-ז) הערוה"ש [ותי' כמותו.

שֹליח.] וֹלא האב ִדוֱקא

הריב"ש. בִדעת ואף ֹלִדרך הציִדה השיג ִדכן והש"ך הט"ז שם וכתבו
וכ"ִד אחר. ע"י שאפשר ומיֹלה חמץ כביעור ִדפִדיוה"ב פסחים בר"ן ומפורש
פ"א (ֱקיִדושין המהרש"ֹל וכ"כ פ"ת). (עי' שֹליח ע"י ִדאפשר האחרונים רוב
ִדראוי ובפ"ת) ורצִד, (רצג החת"ס וכ"כ מעוֹלם. כן שמענו ִדֹלא סיים אך נִד),

השֹליח. וֹלא "אני" ִדכתיב ֹלעשות

הרמ"א ומ"ש שֹליח, ע"י המעות מֱקנה אם מהני ִדֹלכו"ע בשו"ע רעֱק"א ועי'
הבן זה יהא המעות באֹלו ֹלכהן השֹליח [שיאמר הפִדיון מעשה ֹלגבי הוא
אם אבֹל עצמו, ממון נותן כשהשֹליח ִדוֱקא ִדהפֹלוג' כ' (רנז) והחת"ס פִדוי].

שֹליח. ע"י פִדיון כֹלֹל ֹל"ח הממון שֹלח האב

ִדעתו גיֹלה האב אם ִדאפי' בזה, שֹליחות ִדין ִדא"צ ז) (זכיה המחנ"א ִדעת
וזכיה שֹליחות ִדא"צ חברו חוב כפורע מהני, ֹליה ניחא ִדֹלא

וכ"כ
האמרי ע"ז ותמה האב. מִדעת שֹלא ֹלפִדות יכוֹל אחר ִדאפי' סֱקי"ז הגר"א
יועיֹל ומה ֹלפִדות, האב עֹל מצוה הוא אֹלא ֱקנין אינו פִדיוה"ב ִדהא (ג) בינה

פוִדה. זר שאיש

מ הרמ"א עֹל הֱק' (ג,נ) במִדבר בפר' המֹלבי"ם
שֹליח. ע"י שאפשר הרי ֹלאהרן. ונתנם סֹלעים ה' מהעוִדפים שֹלֱקח ע"י

מצוה. שום עושה שאינו

ונותנו
בפִדיונו. ֹלאב

זה, בכור אִדון הוא שהכהן

ֱקטן, כהן

באִדם רחם... פטר "כֹל
תפִדה..." פִדה אך ֹלך יהיה ובבהמה

ֹלהוציאו
מהכהן.

מצרים ֹלבכורי זכר

משה שעשה הבכורות פִדיון

מתנו"כ]. בשאר משא"כ בפִדיון ברכה יש [וֹלכן

ומיושב
ֹלישראֹל. וֹלא (יח,ח) הכהן ֹלאהרן זו פרשה נאמרה אמאי (ג) ֱקִדש בהִדרת משה"ֱק בזה

המנהג כך ִדמ"מ א,נִד) ֱקיִדושין (יש"ש המהרש"ֹל וכ'
המצוה. וֹלכבוִד הכהן ֹלכבוִד

בהערה) וֹלכן, ִד"ה ֹלז (ח"א

סב,י). (ועי"ש

ִדין היא המצוה אם תֹליא וֹלכאו'
ועיין. הפִדיון, מעשה או בממון

מהר"ן [וה"ר

פִדוי]. בנו האב, מִדעת שֹלא פִדו שאם משום "עֹל" הברכה ִדנוסח ז: פסחים
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

ֹלתגובות מתיחסת המערכת
מֹלא. שם תחת רֱק

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

תורה חִדושי כתיבת - חוֱקת
המטה שעֹל ֱק"ש - בֹלֱק

חוִדש ראש - פנחס
כֹלים טביֹלת - מטות

הפרשיות נושאי
הֱקרובות

הפרשיות נושאי
הֱקרובות

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
וטֹל'] מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר

ִדפרשה עומֱקא בתיבת
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

ִדיסֱקים. או

מיֹלים]700

ציצית, בענין הֱקוִדם ֹלגֹליון תגובות
הבא. בגֹליון בס"ִד יפורסמו

וֱקיימנו שהחיינו ברוך
חוֱקת, פרשת ֱקִדש בשבת העֹלון ֹלהופעת שנה מֹלאת ֹלרגֹל

בנושא שיעסוֱק

וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד - חיִדו"ת כתיבת
באהבה וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד מנחתם את ֹלהֱקריב מוזמנים התורה ֹלומִדי

ִדוֱקא ֹל"א ביום הבן פִדיון זמן אם בפִדה"ב התינוֱק ֹלֱקשט המנהג בטעם
רייכמן ראובן רייכמןהרב ראובן הרב פריִדֹליס ישעי' אברהם פריִדֹליסהרב ישעי' אברהם הרב

מצות ביטֹל ֹל"א ביום פִדה שֹלא וכֹל ִדווֱקא ֹל"א ביום הוא פִדה"ב חיוב אם ִדנים הפוסֱקים
ענין שיש ִדבוִדאי ואף ִדווֱקא, ֹל"א ביום מצוה ואין זמנה הוא ואיֹלך ֹל"א ִדמיום א"ִד עשה,
ואע"פ וז"ֹל כתב שצ"ב) (מצ' ובחינוך עשה. ביטוֹל בזה אין אבֹל מיִד ֹלפִדות זריזים שֹל
יֱקח ֹלב חכם אעפ"כ זמנה שֹלושים ֹלאחר ושעתא שעתא ִדבכֹל ֱקבוע זמן זו ֹלמצוה שאין
במאחר עשה ביטוֹל שאין שאין ומפורש ֹלו. שאפשר מייִד אותן ויעשה ויֱקִדים מצוות
א' יום עִד פוִדין שאין בשבת ֹל"א יום כשחֹל כ' רֹל"ג) סי' (פסֱקים ובתרה"ִד ֹל'. יום ֹלאחר
בשביֹל שמשהה ובגוונא המצוה, ֹלהחמיץ שאין אֹלא בשהייתן איסור אין כי שבת שאחר
צריך זרזין משום ִדרֱק פִדה"ב הֹל' ריש ברא"ש וכ"מ ִדמי, שפיר המובחר מן מצוה ֹלֱקיים
ישהה שֹלא מיִד יפִדנו שֹלושים ואחר כתב י"א) סע' ש"ה (סי' בשו"ע וכן מיִד. ֹלפִדות

פ"ה). סי' (יו"ִד ִדבר במשיב הנצי"ב ֹלִדייֱק וכ"כ עשה, ביטוֹל בזה שאין ומשמע המצוה,

בפִדה"ב חייב ומאימתי וז"ֹל כ' צ"ח סי' הרא"ש) בן יחיאֹל (ֹלרבנו רבתי תניא בספר אוֹלם
הֹלבוש וכ"כ ִדתפִדה. בעשה עֹליו עובר ויום יום כֹל ואיֹלך ומכאן ומעֹלה שֹלושים מיום
אפשר ִדאי המצרים בימי שחֹל בפִדה"ב שהחינו ברכת ֹלענין י"ז) סע' תֱקנ"א (סי' או"ח

בעשה. עובר יום שכֹל ֹלִדחותו

מהגמ' בעשה עובר יום שכֹל ראיה מביא רס"ב) (סי' חיו"ִד אסאִד מהר"י בשו"ת והנה
אינו שֹלושים עִד חמור ִדפטר ופרש"י עֹליו עובר שאינו ֹלומר אמר ששת ר' (יג.) בכורות
ֹל' ֹלאחר שבפִדה"ב מוכח וא"כ ֹלפִדה"ב, ִדהוֱקש משום והטעם עובר, ואיֹלך מכאן עובר
ֹל' ֹלאחר פט"ח ִדזמן רֱק יֹלפינן ִדמההיֱקש ֹלִדחות כ' (סו.) מנחות וברש"ש בעשה. עובר

וערפתו. מִדכתיב אֹלא ֹלפִדה"ב מהיֱקשא אי"ז בעשה עובר ִדמאז ומה

עובר שֹלא ראיה הביאו (שם) והרש"ש ראיתי) שוב ִד"ה י"ִד אות פ"ֱק (סוף אֹלגזי המהרי"ט
תשיעי ֹלאפוֱקי שמיני ביום שזמנה מֱקרא ִדיֹלפינן מיֹלה ֹלגבי (ֱקֹלב.) בשבת מהגמ' בעשה
ביטֹל ֹלא ֹל"ב יום ֹלמעוטי יֹלפותא שאין בפִדה"ב וא"כ עשה ביטֹל בשמיני מֹל ֹלא שאם
הביאכם ִדמיום ִדמֱקרא העומר ספירת ֹלענין (שם) ממנחות הרש"ש מוכיח עוִד עשה.
בֱקמה חרמיש מהחֹל ויֹלפינן בניסן בט"ז וֹל"ִד יספור שירצה ואימתי ִדיֱקצור הו"א תספרו

ִדווֱקא. מייִד המצוה שזמן יֹלפותא שצריך ומבואר ֹלספור, תחֹל

בֱקיִדושין הגמ' ִדברי בהֱקִדם י"ֹל ִדווֱקא), ֹל"א ביום (שזמנה רבתי התניא שיטת וֹליישב
ואח"כ ֹלרגֹל עוֹלה אומר ר"י ֹלרגֹל עוֹלה ואח"כ בנו פוִדה ֹלרגֹל וֹלעֹלות בנו את ֹלפִדות כט:
ֹלפִדה"ב מִדֱקרי מבואר וֹלכאורה עוברת, שאינה מצוה וזו עוברת מצוה שזו בנו פוִדה
ִדאפיֹלו ז"פ אמנם עשה. ביטוֹל בזה ואין ִדווֱקא ֹל"א ביום זמנה שאין עוברת שאינה מצוה
זמן בכֹל ֹלֱקיימה ויכוֹל נתבטֹלה ֹלא המצוה גוף מ"מ עשה מבטֹל מֹלפִדות במאחר אם
יֹלפותא ִדבעינן בשבת מהגמ' הראיה ֹלִדחות יש ומעתה עוברת. שאינה מצוה ֹלה ֱקרי וע"כ
בזה ואין בתשיעי ֹלמוֹל אפשר היה המיעוט שֹלוֹלי ִדמשמע תשיעי ביום מיֹלה ֹלמעט
מ"מ אוֹלם השמיני, יום את במאחר עשה ביטוֹל היה מיעוט הך ֹלוֹלי ִדגם ִדי"ֹל עשה, ביטוֹל
מיוחִדת מצוה ִדיש מֱקרא יֹלפינן וֹלזה בתשיעי, אף מתֱקיים היה ִדמיֹלה המצוה גוף
יום ֹלאחר מצוה ֱקיום שאין היא היֹלפותא העומר ספירת ֹלענין וכן השמיני. ביום במיֹלה
יש מ"מ בזמנה ִדספירה עשה שביטֹל ִדאף אומרים היינו היֹלפותא ֹלוֹלי אבֹל בניסן, ט"ז

מבטֹל מאחר שאם אמרינן שפיר בפִדה"ב וֹלפ"ז בניסן. ט"ז ֹלאחר אף מצוה ֱקיום
ִדיש וספה"ע ממיֹלה חֹלוֱק ִדבזה הפסיִד ֹלא המצוה גוף את ִדמ"מ אֹלא מ"ע

ִדוֱקא. בזמנה שֱקיומה מֱקרא יֹלפותא

שכתב: א). ֹלִד (סי' הברית' 'זוכר מספר הוא ֹלזה והמֱקור בתכשיטים, התינוֱק את ֹלֱקשט הבן בפִדיון המנהג כיִדוע,
ע"כ. מצוה", ֹלהיִדור היכוֹלת, כפי וזהב כסף בתכשיטי הבכור ֹלעטר "ונהגו

שעושים מצינו ֹלא מיֹלה בברית ואיֹלו בתכשיטים, התינוֱק את ֹלֱקשט נהגו הבן בפִדיון ִדוֱקא מִדוע בזה, ֹלהתבונן ויש
כן. ֹלעשות נהגו שבגינו בפִדה"ב, שיש המיוחִד הענין מהו ֹלהבין וצריך כן,

שם ִדמבואר ה"ג). פ"ב (שֱקֹלים הירושֹלמי, ִדברי ע"פ זאת, ביאר זצ"ֹל, והראוני
מצרים, ֹלשיעבוִד ההתחֹלה היתה יוסף מכירת והנה יוסף,יעוי"ש. שֹל המכירה ֹלמעשה תיֱקון היא פִדה"ב ִדמצות
נוהגין זה ענין וֹלזכר וכו'. וזהב, כסף בכֹלי מצרים ביזת במצות בנ"י נצטוו הרי ואז בכורות, במכת היה השיעבוִד וגמר
מצרים. בביזת שנגמר יוסף, ֹלמכירת תיֱקון נעשה זה, פִדיון שע"י ֹלרמז כִדי בתכשיטים, הנפִדה התינוֱק את ֹלעטר

ה'). פא סי' משה' 'ִדברי (שו"ת

במעֹלה הוא פִדייתו ֱקוִדם הבן הרי בפִדה"ב ִדהנה ֹלבאר, אמר , עם בזה וכשִדברתי
ואסורים ה', ֹלעבוִדת מיוחִדים פִדייתן ֹלפני ִדהבכורות יִד' יג' שמות בספורנו [ועיין ֱקִדושה, בו יש ִדהא מאוִד, גִדוֹלה
הוא במיֹלה, משא"כ ומעֹלתו, חשיבותו וֹלהוֱקיר ֹלהראות כִדי בתכשיטים, אותו מעטרים וֹלכך הִדיוט.] בעבוִדת
ֹלפני ֹלֱקשטו מֱקום אין וֹלכך וֹלתֱקנו, ֹלהשֹלימו היא המיֹלה מצות כֹל ואִדרבה וחסר, ערֹל הוא המיֹלה ִדֱקוִדם ֹלהיפך,

המיֹלה.

צורך אין בפִדה"ב ִדהנה צחות, בִדרך ֹלבאר אמר שֹליט"א, עם בזה וכשִדברתי
שכתב יבמות, מסכת סוף ב'מרִדכי' [ועיין בֹלעִדיו, גם המצוה ֹלֱקיים אפשר ִדהא הפִדיון, בזמן נוכח התינוֱק שיהיה
בתכשיטים, וֹלעטרו ֹלֱקשטו נהגו השמחה', 'בעֹל שהוא ֹלכֹל ֹלהראות כִדי ֹלכן ֹלפִדיון.] היֹלִד ֹלהביא צריך שאין

ֹלֱקשטו. ענין אין וֹלכן מיֹלה, מצות ֹלֱקיים אפשרות אין התינוֱק, נוכחות שבֹלעִדי בברי"מ, משא"כ

בגִדר כתב פ') (מצוה בסהמ"צ הרמב"ם ִדהנה ֹלבאר, אמר עם בזה וכשִדברתי
הבכור ִדבעצם הרי ע"כ. וכו'. סֹלעים". בחמישה ממנו ונֱקנהו בו, זכה כבר הוא וכאיֹלו הכהן, מן שנפִדנו "והוא המצוה:
מהנוסח מוכח וכן סֹלעים, בחמישה מהכהן ֹלֱקנותו מצווה ִדהאב אֹלא כהונה, מתנות כשאר ֹלכהן כביכוֹל 'שייך'
שביסוִד וכיון ע"כ. וכו'. סֹלעים, ה' או בכורך, בנך ֹלי' 'ֹליתן טפי בעית במאי ֹלאב: שיאמר ֹלכהן הראשונים שתיֱקנו
והיִדור ענין כאן יש ֹלכן נותן', הוא יפה בעין 'הנותן אמרו והרי פִדייתו, ֹלפני ֹלכהן הבן 'נתינת' שֹל ענין כאן יש הִדבר
ֹלכהן, 'נתינה' שֹל ענין כאן יש שנתבאר ִדכמו ומשום בתכשיטים, ומעוטר מֱקושט כשהוא ֹלכהן, אותו ֹלהביא מיוחִד

זה. טעם ִדֹל"ש בברי"מ, משא"כ

ֹלפי אחִד כֹל ביכוריהם, את מעטרים שהיו ביכורים, פירות במביאי מצינו ִדהנה בזה, טעמים כמה עוִד ֹלומר ונראה
שיש הרי המצוה, ֹלכבוִד אותו שמעטרים מצינו חמור, פטר בפִדיון וכמו"כ מ"ח). (פ"ג ביכורים במס' כמבואר יכוֹלתו,

כן. נהגו אִדם בכור בפִדיון גם וֹלכן והִדר, בפאר ֹלעשותם ביכורים, במצוות מיוחִד ענין

ונתינתם הישראֹל, מיִדי סֹלעים חמישה ממון, הוצאת היא ומהותה ענינה שכֹל מצוה היא פִדה"ב ִדהנה י"ֹל, עוִד
שאינה מיֹלה במצות משא"כ המצוה, חביבות את ֹלהראות בזה מיוחִד ענין יש וֹלכן כיס', 'חסרון בזה ויש ֹלכהן,

בעצמו. ֹלמוֹל יכוֹל האב ִדהא ממון, בהוצאת תֹלויה

מיֹלה, בברית משא"כ ֹלֱקשטו, ענין יש וֹלכן התינוֱק, שֹל גופו' 'כֹל את ֹלפִדות הוא המצוה' 'מעשה ִדבפִדה"ב י"ֹל עוִד
אחִד. במֱקום אֹלא גופו, בכֹל אינו המצוה' 'שמעשה

ואפשר ִדינוֱקא', 'צערא משום מיֹלה, ברית שֹל בברכהמ"ז במעונו' 'שהשמחה אומרין שאין יִדוע, ִדהנה י"ֹל עוִד
יש מֱקום מכֹל במעונו, שהשמחה אומרים שאין שאע"פ בפִדה"ב, משא"כ המיֹלה, ֹלפני ֹלֱקשטו אין גם זה ִדמטעם
הברית, מחמת בצער עִדיין שהתינוֱק מטעם שזה הסובר 'הֹלבוש', ֹלִדעת וגם באבוִדרהם). (יעויין אחר, טעם בזה

פחות. הוא שאז הפִדיון, שבזמן הצער ֹלבין גִדוֹל, הוא הצער שאז הברית, זמן שֹל ִדינוֱקא צערא בין ֹלחֹלֱק יש מ"מ

יותר. תִדירה שהיא מיֹלה, מצות משא"כ תנאים, כמה ֹלֱקיומה נצרכים אשר נִדירה, מצוה היא ִדפִדה"ב י"ֹל עוִד

בר ֹלכֹלֹל ונכנס נפֹל, מכֹלֹל יוצא שאז משום הוא ֹלֹליִדתו, השֹלושים ביום פִדה"ב שעושים הטעם ִדהנה י"ֹל עוִד
יש וֹלכן יעוי"ש. בפִדה"ב, שהחיינו ברכת מברכים טעמא ִדמהאי שביאר הרי"ף), בִדפי כב: (סוכה בר"ן ועיין ֱקיימא.

בברי"מ. משא"כ ֹלזה, שזיכהו ֹלה' הוִדאה כִדרך והִדר, פאר ברוב המצוה ֹלעשות מיוחִד ענין כאן

העגֹל חטא שֹל ֱקֹלֱקוֹל משום ורֱק יב) ג, במִדבר פר' רש"י (עיין ֹלבכורות, שייכת היתה הֱקרבנות עבוִדת ִדהנה י"ֹל עוִד
זהב, בתכשיטי הבכור התינוֱק את מֱקשטים מִדוע ֱקשה, ֱקצת ֹלכאורה וא"כ זו, עבוִדה והפסיִדו ממִדרגתם, ירִדו

התכשיטים את הנותנות אֹלו הן שהנשים גופא, שבזה ויתכן עוון', 'מזכרת משום בזה שיש חיישינן, וֹלא
תכשיטיהן את נתנו ֹלא הנשים העגֹל בחטא כיִדוע שהרי ֹלתינוֱק, וזכות תיֱקון בזה יש התינוֱק, ֹלֱקישוט

ושותפות חֹלֱק ֹלהן יהיה שֹלא כִדי פמ"ה). אֹליעזר ִדרבי בפרֱקי (כמש"כ העגֹל, ֹלעשיית
ֹלהראות כִדי תכשיטיהן, את בשמחה נותנות הן בפִדה"ב כאן ואיֹלו בעבירה,

המצוה. ונוי ֹלהיִדור ורֱק אך ישמשו שתכשיטיהן שרצונן

הֹלברשטאם משה רבי שהגאון

שֹליט"א גרוס מרִדכי רבי הגאון

ִדויטש הכהן שמואֹל ברוך רבי הגאון

שֹליט"א פיינשטיין חיים רבי הגאון

אתיירואֹלאבראעִדומ
התורה בני ֹלציבור ֹלהוִדיע הננו

הנערץ ורבינו מורנו שֹל הי"ג הזכרון יום ֹלרגֹל כי

זצוֱק"ֹל רבי הגִדוֹל ֱקסֹלרהגאון שמחה
ספר ֱקרית ִדאתרא מרא

ֱקרח פר' ֱקוִדש שבת בֹליֹל ֹלזכרו ִדברים ישאו
ֹלמעריב שבת ֱקבֹלת בין

שֹליט"א ר' הגאון ֱקסֹלראחיו מאיר
ב"ב משה" "היכֹל כוֹלֹל ראש

המִדרש בית בהיכֹל

בשעה ש"ֱק ש"ֱק)11:00ובֹליֹל ֹליֹל ִדרשות (במסגרת

שֹליט"א רבי ֹלוֱקסנברגהגאון יצחֱק
שמחה" "נאות שכונת רב

שמאֹל מצִד המִדרש בבית

הגבאים התורה, בברכת

ֹלע"נ יוצא זה גֹליון

ע"ה טבאֹלמרת חעשא יהוִדית
שֹליט"א הרב יבֹל"ט צביבת

תשס"א סיון כ"ח נֹלב"ע

בסיוע יוצא זה גֹליון

בֹלוי י. - איציֱק
052-7662454טֹל.

ֱקוִדש ספרי "הפצת
הארץ" ברחבי כנסת בבתי

מורחב גֹליון בס"ִד יצא
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