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נוסח ספירת העומר

פדיו הב על ידי שליח לוי
כור ְּבנֵי
]במדבר ג ,מט נ[ וַ ִּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֵאת ֶּכ ֶסף ַה ּ ִפ ְד ֹיום ֵמ ֵאת ָהע ְֹד ִפים ַעל ּ ְפד ּויֵי ַה ְל ִו ִּיםֵ ,מ ֵאת ְּב ֹ
יִ ְשׂ ָר ֵאל לָ ַקח ֶאת ַה ָּכ ֶסף וגו'.

הדעות בפדיו ע"י שליח
כתב הרמ"א ]יו"ד שה ,י[ :ואי האב יכול לפדות על ידי
שליח .וג אי בית די פודי אותו בלא האב .ומקורו
מדברי השואל בתשובות הריב"ש ]קלא[ .אול הט"ז והש"
]ש ,יא[ הכריעו שכל זמ שהאב חי יכול לעשות שליח
לפדותו במקו הב בממו האב .ובמחנה אפרי ]זכיה ,ז[
והש" ]ש[ תמהו דהא קי"ל בכל התורה שלוחו של אד
כמותו .והביאו שכ מבואר בדברי הר" פ' כל שעה ובמעדני
מל ]בכורות פ"ח ,ד"ח יז[ ובצידה לדר לבעל האר שבע
]על רש"י פ' בא[ ,ובמהרש"ל בש מהר"מ מ" #והובא
בדרישה שאפשר לפדות על ידי שליח ,ואכמ"ל בזה.

ראיה מהמקרא שפודי על ידי שליח
והמלבי" בביאורו כא כתב :ואגב הודיע שהיה הפדיו על
ידי משה ,וכדעת הש" ביורה דעה שיכול לפדות על ידי
שליח .וכבר קדמו בראיה זו ההפלא"ה בפני יפות ,והארי
בזה ע"ש ,ג השואל בשו"ת שבט סופר ]יו"ד צח[ הביא
ראיה זו ,ועי"ש מה שהארי בזה.

קושיה מהמקרא על הסוברי שאי פודי ע"י שליח
ובשו"ת מהר"י אסאד ]יו"ד רסה[ תמה מכא על הריב"ש
הנ"ל ,דמלבד מה שתמהו עליו כל האחרוני ,דמאי שנא

מכל התורה כולה ששלוחו של אד כמותו ,התמיהה יותר
גדולה מזה דזיל קרי בי רב נמי הוא ,ניל $מהכא דפדיו
איתיה ע"י שליח וע"י בית די ,דאל"כ למה צוה ה' למשה
בפדיו בכורי מדבר שהוא יהי' שליח לישראל ולכהני
ליקח מבכוריה דמי פדיונ וליתנ לאהר ,כמ"ש ולקחת
חמשת וכו' ונתת הכס $לאהר וכו' ויקח משה את כס$
הפדוי וכו' מאת בכור בני ישראל וכו' וית משה את כס$
הפדוי לאהר וכו' .וכיו דהמצוה על האב או על הב
עצמו כמו שבאה המצוה בראשונה בס"פ בא ,כ היה צרי
להיות בפדיו בכורי המדבר כל אב יפדה את בנו או גדול
יפדה את עצמו .אלא ודאי להורות לדורות צוה ד' כ ,
שפדיו הב יוכל לעשות ע"י שליח .ואולי מהאי טעמא
סיי קרא הת בפ' במדבר סיני ,וית משה את כס$
הפדוי לאהר ולבניו וגו' כאשר צוה ה' את משה ,אי צו
אלא מיד ולדורות כדילי $בקידושי ]כט ,א[ האב חייב
למולו ג לדורות ,מקרא דכתיב כאשר צוה אותו וגו' ,כנ"ל.

מפדיו הלוי אפשר להוכיח לדיני פדיו הב
וכתב המהר"י אסאד ש להוכיח שנית ללמוד ממה
שנאמר בפדיו הלויי לענייני פדיו הב ,דהרי הרמב"
]פ"א מהל' בכורי ה"י[ והרא"ש שלהי מס' בכורות ילפי'
דפדיו בכור נית ה' סלעי לזכרי כהונה דוקא ולא לכהנת,
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ומייתי לי' מקרא בפ' במדבר סיני ונתת הכס $לאהר ולבניו
וית משה את כס $העודפי לאהר ולבניו וכו' .וכ
בתשובת צמח צדק ]קכח[ ילי $די דאי מילה מעכב את
הפדיו ,מדי תחלת פדיו בכורי ישראל במדבר שלא היו
נמולי וכו' ,א"כ א $אנ ניל $מהת דפדיו איתי' ע"י
שליח וע"י בית די.

שני ענייני שליחות בפדיו הב
ובקושי' זו כבר קדמו בפני יפות כא ,וכתב לתר #על פי
מה שהעלה בספרו הפלא"ה ]כתובות עד ,א[ ,דא] $השואל
ב[ריב"ש ,הסובר שאי שליחות בפדיו הב ,יודה שנתינת
המעות יכולה כ להיות על ידי שליח ,כמפורש בבכורות ]נ,
א[ דרב אשי שדר ליה לרב אחי בריה דרב הונא שיבסר זוזי
בפדיו הב .וכ מוכח ממה שאמרו בקידושי ]ו ,ב[ דמהני
נתינה במתנה על מנת להחזיר בפדיו הב ,והרי כל דליתא
בשליחות ליתא בתנאי ,כמ"ש בכתובות ]עד ,א[ ש .אלא
על כרח שרק עצ האמירה הרי בני פדוי ליתא בשליחות,
דבדיבור א"צ דיני תנאי ,אבל נתינת הכס $יודה הריב"ש
שיכול להעשות על ידי שליח .וא"כ יש לומר דהאמירה הי'
על ידי הלויי עצמ ,אלא שמשה לקח הכס] .$וע"ש דבר
נחמד מדוע לא לקח אהר בעצמו ,דכס $פדיו נחשב כממו
שאי לו תובעי ,דיכול לומר לכה אחר אני רוצה לית.
אבל משה לקח מדי בית די שיכול להוציא מהמחוייב
ואפילו ממשועבדי[.

חילוק נוס בסוגי שליחות לפדיו הב
וכעי זה מתרצי האחרוני ,על פי מה שהעלה החת"ס
]יו"ד רצז[ לחלק שמה שאב שולח ממו לכה על ידי שליח
מועיל בודאי ,כי אי שליחות זה כקידושי וגטי דמלבד
הגעת המעות להאשה צרי שיאמר הרי את וכו' ,ובעינ
שתהיה אמירת השליח כאמירת הבעל .אבל בפדיו הב לא
יהא אלא מניח מעותיו על הקו $ומשלחו לכה ,ויודיע
שהוא שולח לו בפדיו בנו יוצא ידי חובתו ,רק שידע הכה
שבשביל פדיו נות לו .וא כ מה לי הוא מה לי שלוחו.
א מ"ש הריב"ש והרמ"א הוא שהשליח נות ממו של
עצמו ואיננו מזכה ממונו להאב ,אלא רוצה לפדות בנו של
פלוני בממו עצמו בשליחות פלוני ,ויהי' האב יי"ח פדיו
מטע שלוחו כמותו ,וכמי שמפריש מתבואות עצמו על
כריו של פלוני .ובהא פשיטא לשואל שבריב"ש דאינו נפדה
על ידי שליח ,אבל ממו שלוח מבעלי לכה אי זה פדיו
על ידי שליח אלא הגעת ממו על ידי שליח ,ואי בכ כלו.
וכ כתב הגאו הנתיבות בתשובתו שבס' חמדת שלמה
]יו"ד לב[ .וא כ ברור שאי להוכיח כלו מפדיו הלויי,
שהרי רק העבירו את כספ באמצעות משה ,ולדברי
החת"ס לא עלה בדעת השואל לפסול שליחות זו.

הדעות שצרי שליחות ג בפדיו במעות האב
א בשו"ת שבט סופר ]יו"ד צח[ דחה דברי זקנו החת"ס,
דמה שרצה לומר דא האב שולח מעותיו ע"י אחר לא
צרי לשליחות כלל ,ודוקא א השליח רצה לפדות בממו
שלו ,לא נשמע כ מאחרוני ,ועיי בהפלאה ]הנ"ל[ ובאבני
מלואי ]לח ,ה[ ,רק מצאתי לקדושת זקני חבר בסידור
יעב" ,#שכתב ג"כ בפשיטות כ.

כה א יכול להעשות שליח לפדיו
וכ הביא הפתחי תשובה בש שו"ת פני אריה ]מד[ דא$
כאשר פודה השליח במעות של אבי הב הוא מדינא
דשליחות .וחידש ש הפני אריה דכה אינו נעשה שליח
לפדות ב ישראל מכה אחר ,כי הכה ליתא בפדיו
דנפשיה ,כדתנ בבכורות ]יג ,א[ כהני ולויי לא נפטרו
מבכור בהמה טהורה אלא מפדיו הב ופטר חמור ,א"כ
לעניי פדיו הוא כעבד ,דתנ בגיטי ]כג ,א[ שאינו בתורת
גיטי וקידושי ,ואינו נעשה שליח לקבלה ,וה"ה להולכה
כמ"ש רש"י ש .וא"כ הוא הדי והוא הטע יפסל
בשליחות דפדיו .וכתב הפני אריה דלשיטת הר"י מיגאש
שהביא הר" ש ,עבד פסול רק לשליחות קבלה ,וביאר
הר" להולכה אינו אלא כשליח דעלמא ,וישנו בשליחות.
משא"כ בקבלה שמכיו שמשהגיע גט לידו מגורשת והוא
אי לו יד הואיל ואינו בתורת גיטי .ורק גוי פסול להבאה
כיו שאינו ב ברית .א"כ ג בפדיו הב ,כשמביא הכה
הכס $בשליחות האב ,דהוי ממש דומיא דשליח הולכה ,כה
נמי נעשה שליח.

הבדל בי כה ללוי
והאמת שג בשו"ת חת סופר ]יו"ד רצו[ הביא ,שתמה
השואל מדוע לא כתב שו פוסק דכה ולוי שאינ בני
פדיו יפסלו לשליחות זו ,ועל כרח שכשרי להיות
שלוחי .והשיב לו החת"ס :דבר גדול דיבר ,ועל מי תלונתו,
אי אחד מהראשוני שהזכיר שליחות בפדיו ,כי א
משמעות דברי הר" שכ' אגב ריהטא דבדיקת חמ #ופדיו
נעשי ע"י שליח ,וי"ל אה"נ כה ולוי לא .והאחרוני שבאו
אחרי הרמ"א ופסקו דבפדיו נעשה ע"י שליח ,ה בודאי
לא נחתו לסברא דידי דא"כ מיתרצא ריב"ש כמו שתירצתיו
אני ]כנ"ל[ ,וא"כ לדידי אימא ה"נ אפי' להר" יפסלו לוי
לשליחות זו .אמנ כה נראה לי דכשר לשליחות ,משו
שהוא הוא שפודי עמו ,וה"ל כאיש ואשה ששניה כשרי
לשליחות הגט ,בי להולכה בי לקבלה ,אע"פ שהאיש אינו
מתגרש והאשה אינה מגרשת ,מ"מ מיקרי תרוויי' איתי'
בגירושי ,וה"נ ישראל הנפדה והכה הפודה שניה בפדיו.
– ועיי בליקוטי הערות מה שקיב #דברי האחרוני בזה.
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הסבר להתיר אשה בשליחות

פדיו על ידי ציבור ובית די

והמהר"י אסאד ]הנ"ל[ הביא בש השואל שהיה פשוט לו,
דאשה הא ודאי כיו דליתא בדנפשה אינה נעשית שליח
לפדות ב ,וכהני ולוי איפשטא ליה דנעשי שליח
דשפיר איתא בדנפשייהו .ודחה דבריו ,דלדבריו איפשט רק
בכהני לבד דנעשה שליח לפדיו ,ובהדיא כתב החת
סופר לטע זה היינו בכה דוקא אבל לא בלוי .וכמו כ
דחה דברי השואל לפסול באשה ,דלפי הטע שכתב החת
סופר הנ"ל על כה איתא בדנפשיה לפי שהוא הוא שפודי
עמו ,לפי"ז ג אשה לשיטת רש"י דמייתי הרא"ש שלהי
בכורות וחד תי' בתוס' קדושי ח' ע"א דפדיו הב נית ג
לכהנת ,אשה נמי איתא בדנפשה מקרי ,עכ"פ אשה כהנת
נעשית שליח לפדיו כמו כה.

והחת סופר ]חיו"ד ,רצו[ כתב :נ"ל פשוט כיו שכה ולוי
המה במ"ע לפדות בכורי ישראל ,ואפי' ציבור שכול לויי
ויש ביניה בכור ישראל ,מחוייבי לפדותו מממו עצמ,
א"כ נעשי שלוחי לפדיו בכורי ג"כ .וכ כתב עוד
החת סופר ]ש ,רצז[ :אמנ א אי אב לפדות פודי
הבית די מממו של צבור את הב ,והוא מצות עשה בפני
עצמה .ג בשו"ת מהר"י אסאד ]יו"ד רסד[ העתיק תשובה
מכתי"ק הגה"ר רבי מרדכי בנעט זצ"ל ,בעניי ספק אבי
הבכור א חייב להוציא ממו ולפדותו ,וכתב :ואי לומר
כיו דספק מצוה הוא ,הרי נתחייב במצוה זו מספק ,דזה
אינו דכל מצוה דאית בה נתינת ממו לא מחויבי מספק,
כמבואר במתנות כהונה ביו"ד סי' ס"א סעי $כ"ג וסעי$
ל"ג ,...על כ פשוט שאי עליו לפדותו ,ומכ"ש שאינו יכול
לבר על הפדיו ,ובית די העיר מחוייבי לפדותו.

לוי נחשב כבכור ושפיר נעשה שליח
שוב כתב המהר"י אסאד ,דפשיטא ליה דלוי נעשי ה
שלוחי לפדיו ,חדא משו דתחלת פדיו בכורי מדבר,
הלוי עצמ ה היו פדיונ שנכנסו בקדושה תחתיה,
ומה"ט גופא ה פטורי לדורות מפדיו .א"כ פטורא דידהו
לדורות טעמא הוא משו דאתיא מחיובא דידהו ,עי"ז
שנכנסו גופ בראשונה תחת בכורי ישראל ומאז נתקדשו
גופ בקדושת הבכורי ,קדושה לשעתה ולעתיד לכל
הדורות ,וה"ל שפיר איתא בדנפשייהו .וזהו כעי טע של
הגאו תשובת ח"ס הנ"ל על כהני .והביא ראיה כמו
שהבאנו לעיל לתמוה על הריב"ש ,שסובר שא"א לפדות ע"י
שליח ,דזיל קרי בי רב נמי הוא ,שנאמר כא ,וית משה את
כס $הפדוי וכו' ,ומשה לוי הי' ,ונעשה שליח לפדות
הבכורי בממונ .וכ"כ השואל בשבט סופר ]יו"ד צח[.

דחיית ראיה זו
ובעל שבט סופר דחה ראייתו ,דהא טעמא דש"ס משו
דליתא בנפשיה ,ולא יכול להיות שליח בדבר ,וזה לאחר
שציוה הקרא שלוי יפדו הבכורי ,שילפינ מזה שג
לדורות ב לוי פטור ,כמו דאמרינ בבכורות א הפקיעו
קדושות אחרי כ"ש קדושת עצמ שיפקיעו ,אבל קוד זה
הא ג לוי מחויבי ,דהא הלוי בכורי לא היו יכולי
להפקיע אחרי ,משו דדי שיפקיעו את עצמ .וג הלוי
הי' מחויבי בפדיו אז ,ע"כ שפיר היה יכול משה להיות
שלוח ,וג על יד נפדו הבכורי ,וא"ש .ובמהרי"ט
אלגזי בכורות ]פ"א לד $יא ,סו $אות ז[ חקר ,בפדיו פטר
חמור ,אי יכול כה להיות שליח מדליתא בנפשיה .וכתב
דתלוי במהות חיוב מצות הפדיו ,דלמ"ד דהמצוה מוטלת
על הבעלי ,י"ל דאינו פדוי דכיו דהכה פטור מפטר חמור.
וא נאמר דאינה מוטלת על הבעלי ,פדיונו פדוי.

ותמהו עליה האחרוני ]הובאו בליקוטי הערות על שו"ת
חת"ס[ ,דהיכ מצינו שיש מצוה על הציבור לפדות את
הבכור ,והביאו שהחת סופר בעצמו ]ש ,רצה[ כתב:
נראה לי אי לאו דכתיב בתורה להדיא מ"ע המול לכ כל
זכר ,שיהיה המצוה מוטלת על כל ישראל למול זכריה,...
לולי כ לא היה יכולי למול את הגדול מטע
שליחות...,אבל מ"ע למול את עצמו לכשיגדיל ,באותה
מצוה הוא לא שיי בגווה ולא מצי למיהוי שליח ,אלא
שבאמת המצוה מוטלת על כל ישראל למול זכריה
ומשו"ה יכולי' למולו .וא"כ בפדיו הב דלא גלי רחמנא
שו מצוה על הבית די ,א"כ אי אד יכול להעשות שליח
לפדות הגדול עכ"פ ,וס"ל להני גאוני כיו דאמרינ
בקידושי ]כט ,א[ תפדה תפדה כל שאינו בתפדה אינו
בתפדה ,ומהא נפקא פיטור האשה ממצוה זו ,א"כ ממילא
כש שאי שליחות בתפדה ,כ אי שליחות בתפדה ,וג
האב אינו יכול לעשות שליח לפדות בנו במקומו .ובהמש
דבריו כתב :וכיו דשליח לא מצי לפדות ג ב"ד אינ
יכולי לפדותו.

ציבור ובית די משו ערבות
ובשו"ת כתב סופר ]חיו"ד ,קנב[ כתב להסביר דברי אביו
הח"ס :דכיו דכל ישראל ערבי זה בזה ,וכל אחד מחויב
לעשות התפעלות שיקיי כל אחד מישראל מצוה המחויב
עליו ,וערב אחד בעד חבירו מקרי מחויב בה ...,ונ"ל משו
זה מקרי כה ולוי מחויב ושיי בדבר ,הג בדנפשי' ליתא
מ"מ איתי' בדנפשי' מקרי ,...ואולי יש לכוו דברי בדברי
אאמ"ו מאוה"ג זצ"ל והדי נייח לנו לקיי מילי דאבוהא
אבוהו של ישראל זצ"ל – .והדוחק לפרש כ בדברי החת
סופר הוא גדול ,ובפרט שלא יושבה הסתירה לתשובתו
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הקודמת ,וכמו שכתב ב הכת"ס בשו"ת שבט סופר ]יו"ד,
צח[ :ולא עלתה ארוכה לזה ,במה שכתב בכ"ס להסביר
דברי הח"ס דמקרי מחויב בדבר מצד ערבות.

ציבור ובית די משו צדקה
ומה שנראה ביאור אמיתי בדברי הח"ס ,וליישב הסתירה,
הוא מש"כ בשו"ת אבני זכרו ]ח"ב ,צז ג[ :נראה להצדיק
את הצדיק ,דמה שכ' "והוא מ"ע בפ"ע" ,אינו ר"ל מחמת
פדייה ביחוד ,רק כיו דזכות הוא לקט להיות פדוי ,ולכ כ'
הש" ]שה ,יא[ ובנקוה"כ ש ,דא מת האב יש להב"ד
לפדות היתו ,וע"כ שפיר כתב הח"ס דגבי גדול לא שיי
לומר שזכי לו כיו שאינו רוצה ,או אפילו קט א יש לו
אב לא יפדוהו ב"ד ,שהרי החיוב מוטל על האב ויכול
לפדותו בכל זמ ,אי יכולי הב"ד והציבור לזכות לו ממו
ליטול ממנו המצוה שלא ברצונו .משא"כ יתו קט שאי
לו יד לפדות עצמו אפילו בממו שלו ,וכיו דזכות הוא לו
להיות פדוי ,ודאי מחוייבי הבי"ד והציבור לזכותו במצוה,
כמו שמצווי עליו להחיותו ולפרנסו א הוא צרי  ,ולקנות
לו ציצית ותפילי .ומש"כ הח"ס שזה מ"ע בפ"ע ,ר"ל
המצות עשה הכללית ,והיינו מ"ע של צדקה להחיותו חיי

שעה ,וכ"ש חיי עול לזכותו בתורה ומצות .ומהש"ס
קידושי אי ראי' נגד זה ,דהא דלא אמר דמחייבי ב"ד
למפרקיה כמו דאמר גבי מילה ,הוא משו דגבי מילה איכא
מצוה וחיוב מיוחד לבי"ד למול קטני ,כדכתיב המול לכ
כל זכר ,משא"כ פדיית יתו אינה מצוה מיוחדת לבי"ד ,רק
הוא בכלל הצדקה כפרנסה וחיי עול שמצווי עליו
להחיותו .ותדע שכ הוא ,דהרי ג גבי ללמדו תורה אמרינ
]ש ע"ב[ והיכא דלא אגמרי' אבוה מיחייב איהו למיגמר
נפשי' וכו' ,ולא אמר דאי לא אגמרה אבוה מיחייבי בי"ד,
והלא בודאי מצוה על הבי"ד וציבור ללמד את הקטני
תורה וכ"ש ליתומי .ועיי בחו"מ ]קסג ,ג[ דא אי אביה
של תינוקות יכולי לשכור מלמד ,חייבי הקהל לתח לפי
ממו .וע"כ צ"ל דהא דלא אמר מיחייבי בי"ד למיגמרה,
היינו משו דלא איירי כא במ"ע הכללית של צדקה וג"ח
להחיותו חיי שעה וחיי עול ,רק במצות לימוד תורה
המיוחדת ,וע"ז לא כתיב ביחוד חיוב לבי"ד .וכ הוא ג
לעני פדיו יתו קט ,דצריכי ציבור לפדותו מטע הנ"ל,
ויע שאי מבואר מצוה מיוחדת לעני פדייה ,לפדות
היתו ,לכ לא הזכירו הש"ס ,כמו במילה ,ודפח"ח.
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