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מתו" שיעוריו של הגאו רבי  ñééåå 'éòùé ÷çöéשליט"א
ראש ישיבת קוידינוב וראש בית ההוראה "נוה אחיעזר"
הדברי נכתבו לה גדיל תורה ולהאדירה  ,ולא להלכה למעשה

בכור שהגדיל מי קוד בפדיונו ,האב או הב
כו ר ָה ָא ָד ם וגו'.
]במדבר יח ,טו[ ַא ְך ּ ָפ דֹה ִת ְפ ֶ ּד ה ֵא ת ְּב ֹ

 :äìàùבעל תשובה שלא פדה את בנו בכורו שכבר היה לאיש ,וכעת נודע לאב ול בנו חיוב
הפדיה .כיצד ינהגו במצות הפדיו ,הא! יפדהו האב ,כפי החיוב שהטילה עליו התורה משעה
שנולד הבכור ,או יפדה הב את עצמו ,כיו שכעת ג! הוא מחוייב במצוה זו .

חיובי האב והב במצות הפדיו
מצות פדיו הב מוטלת תחילה על האב ,מעת מלאו לב
שלשי יו .ומשהגדיל הב מחוייב הב בפדיו עצמו .כמו
שאמרו בברייתא המובאת בגמ' קדושי )כט ,א( :לפדותו
מנל ,דכתיב )שמות לד ,כ( )ֹל 'ְ כוֹר 'ָ נֶי$ִ %פְ !ֶ ה ,1והיכא דלא
פרקיה אבוה ,מיחייב איהו למפרקיה ,דכתיב  ָ+דֹה ִתפְ !ֶ ה,
)ובתורה אור צויי לפסוק שבפרשתנו( ,ואיהי ]אמו[ מנל
דלא מיפקדה ]לפדות את בנה[ ,דכתיב ִ ֶ! ָ+$ה ִ$פְ !ֶ ה ,2כל
שמצווה לפדות את עצמו ,מצווה לפדות את אחרי ,וכל
שאינו מצווה לפדות את עצמו ,אינו מצווה לפדות אחרי
 . 1החינו /כלל את מצות הפדיו בפרשת קרח ) מצוה שצב ( בפסוק שלפנינו  ,א כי
מצות הפדיו נכתבה כבר בפרשת בא )יג  ,יג ( וְ ֹכ ל 'ְ כוֹר 0דָ  'ְ בָ נֶי $ִ %פְ !ֶ ה  ,וש
סידר החינו /רק את מצות קידוש הבכורות ופדיו ועריפת פטר חמור  ,מלבד זאת
נזכרת המצוה ג בפרשת כי תשא כמובא בפני מהגמ'  .ועיי במילואי ל'פדיו
הב כהלכתו' סי' א  ,ובעוד אחרוני שהאריכו מדוע הגמ' דורשת מהפסוק דפ' תשא ,
והירושלמי את הפסוק דפרשת בא  ,ומוני המצוות הביאו את הפסוק דפרשת קרח – .
ההסבר הפשו ט הוא  ,ש מכיו שרק בפסוקי פר' בא ותשא מוזכר שפ דיו הבכור מוטל
על האב ]'בני , [ '/העדיפה הגמ' ללמוד מ הפסוק שנשנ ה לאחר מת תורה  ,והירושלמי
לא חש לזה  .ואילו מוני המצוות העדיפו לבארה במקו שמבואר בו סכו דמי
הפדיו זמנו וחיוב נתינתו לכה  ,א 3שלא הוזכר ש שהפודה הוא האב  – .וראה
עוד מה שהארכתי בנספח הראשו למאמרי ' שבשתא כיו דעל  4על' ,שנדפס בקוב5
נזר התורה )יד ( אדר תשס "ז .
 . 2בנספח השני למאמרי ' שבשתא כיו דעל  4על' ,הנ "ל  ,הארכתי בצורות הניקוד
השונות של ה'תפדה תפדה' שבסוגי' וכדלהל בדברינו  .כא ניקדתי בכל הסוגי'
כנהוג לפרש בזמנינו.

וכו' – .הרי שחיוב האב לפדות את הב נלמד מהפסוק
בפרשת תשא] ,וכ פטור הא מלפדות עצמה ובנה למדי
מדיוק בניקוד פסוק זה[ .ואילו חיוב הב לפדות את עצמו
נלמד מהפסוק בפרשת קרח.
ובירושלמי קידושי )א ,ז( :לפדותו דכתיב )שמות יג ,יג( וְ כֹל
0ד 'ְ בָ נֶי$ִ %פְ !ֶ ה ... ,מניי שא לא עשה לו אביו
'ְ כוֹר ָ
שהוא חייב לעשות לעצמו ,ת"ל אד תפדה – .לירושלמי
חיוב האב והב נלמדי מהפסוק בפרשת בא.

הדעות על מי מוטל הפדיו כשהגדיל הב
נחלקו הראשוני ,לאחר שהגדיל הב ,הא נותר הפדיו
מצות האב ,אלא שא אי האב רוצה או אינו יכול לפדותו,
מוטל החיוב א 3על הב .או שכיו שהגיע הב לגדלות הרי
הוא מצווה בפדיו עצמו ,ואי האב מצווה כלל לפדותו .או
שא 3על האב מוטלת עדיי המצוה ,אלא שיש די קדימה
לב .הרשב"א בשו"ת )ב ,שכא( ותלמידו הרב בעל ספר
החינו /בפרשת השבוע )מצוה שצב( ,דעת שמצות הפדיו
לא פוקעת מהאב לעול ,אלא שא לא קיי האב מצוותו,
והגדיל הב חייב לפדות עצמו .ואילו בדעת הריב"ש )קלא(
כתבו ,שכשיגדל הב רק הב יכול לפדות עצמו ,ואי האב
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פודהו .וכתבו אחרוני שכ משמע ג מהרמב" והפרנס,
וראה לקמ.

הסוברי שהחיוב נשאר על האב
הרשב"א הנ"ל ,כתב דבריו בתשובה לנידו שאלתנו לעיל,
בעני בכור שלא פדאו אביו ,והגדיל ,ובא עכשו הב לפדות
את עצמו ,ולא מניחו אביו ,שאומר שהוא יפדנו ,שזו מצוה
האב על הב .והב טוע ,שכיו שגדל ,פקע זכות האב
מיניה ,ועליו לפדות את עצמו .והשיב ,שלא פקע זכות האב
לעול ,וא בא לפדות פודה א 3לאחר שהגדיל הב,
שמצות הב על האב .אלא שא לא רצה האב לפדות ,או
שמת האב ,הב חייב לפדות את עצמו.
ומוסי 3הרשב"א :הגע עצמ ,/אימת פקע זכות האב ,ואימת
פקע שעבוד הפדיו מנכסיו וחל על הב .וכי נתנה התורה
זמ לחיובו של אב 4 .ומיהו ,א רצה הב לפדות את עצמו,
בי יש נכסי לאב ,בי שאי לו ,פדוי ,מדכתיב תפדה .וכל
הקוד בפדיונו ,זכה ,ומבר /על פדיונו ,שהמצוה מוטלת על
שניה.
ומסקנתו :מיהו ,מסתברא שהאב קוד ,שמצות הב על
האב .וא לא רצה האב לפדות אחר שהגדיל הב ויש לו
נכסי ,אי כופי את האב אלא את הב.
ג החינו) /מצוה שצב( כותב :ומצוה זו מוטלת על האב ,עבר
האב ולא רצה לפדותו מצוה על הב לפדות עצמו
משיגדיל ...ועובר על זה ולא פדה בנו ...א מת קוד
שיפדנו ביטל עשה זה ,אוי לו שנשא עונו על נפשו ...,ולפי
הדומה שהאב חייב לעול לפדות בנו ,ואפילו אחר
שהגדיל הב המצוה מוטלת על האב ,וכמו שאמר הכתוב
)שמות י"ג ,י"ג( וכל בכור אד בבני /תפדה ,הרי שהטיל
המצוה על האב ,וכ נראה בקדושי – .3דעת מסברה
שחיוב הפדיו נשאר על האב ,וא אינו רוצה לפדות ,יכול
הב לפדות את עצמו] ,ולרשב"א יכול הב לפדות א 3א
האב רוצה ,אלא שלאב די קדימה .וכופי את הב ולא את
האב[ .וא לא יפדה הב את עצמו ,ביטל האב את העשה.

דעת הרמב" שהחיוב עובר אל הב
כאמור ,דייקו האחרוני מלשו הרמב" )פי"א מביכורי ה"ב(:
עבר האב ולא פדהו כשיגדיל יפדה את עצמו ,שדעתו
שהחיוב הוטל כעת על הב וירד מ האב 4 .אבל בעיני
למשפט קידושי דייק בלשו הרמב" ,שכא כתב רק יפדה
עצמו ,ואילו לקמ בהי"ב ,גבי מת האב כתב ,חייב הב
לפדות עצמו כשיגדל ,משמע שהחיוב הוא עליו .ואילו כא
משמע שרק הוטל עליו שיהיה פדוי.
 . 3וביאר כוונתו במנחת חינו /דכיו דנמנה בי מצוות הב על האב  ,א " כ כש
שלהשיאו הוא בגדלות  ,א 3פדיונו בגדלות הב  ,וכ מהא דלדעת רבי יהודה הוא
ובנו לפדות בנו קוד  ,הרי שא 3שהב גדול חל פדיונו על האב .

דעת הריב"ש שהחיוב עובר אל הב
וכ דייקו האחרוני כ ג ממה שכתב הריב"ש )קלא(:
שאלת ,לתק ל /מטבע ברכה לבכור הפודה את עצמו ,ג
לאב הפודה את בנו הבכור ,כי מצאת להרמב" ז"ל ,הפודה
את בנו מבר' /על פדיו הב' ,והפודה את עצמו מבר/
'לפדות את הבכור' – ...והשיב הריב"ש... :שבפודה עצמו
אמרו ,על פדיו הבכור ,שאי לומר הב ,שאינו פודה בנו.
ולדעת הר" ז"ל בנוסח הברכה ,שבאב הפודה אומר בעל,
ובפודה עצמו אומר בלמ"ד ,אפשר לתת טע ,לפי שבאב
אפשר להעשות מצוה זו על יד הב כשיגדל ,וכשיגדל ,אז
אי אפשר לעשותה אלא על ידי עצמו .וג ,שא היה לו
לפדות עצמו ובנו ,קיי"ל )קדושי כט ,א( דהוא קוד לבנו,
דאלמא ,עיקר המצוה בעצמו ,אלא שבקטנותו אי אפשר,
עכ"ל.

דעת הפרנס שהחיוב עובר אל הב
עוד הביאו האחרוני 4שג רבי משה מרוטנבורג בעל
הפרנס )סי' רצג(] ,שכידוע כולו מתורת המהר"[ דעתו
שכשהגדיל הב עובר החיוב אליו .וז"ל :וא לא פדאו ביו
ל"א מחויב לפדותו עד שיהי' ב י"ג שנה ,וא )עני( ]עבר[
האב ולא פדאו עד י"ג שנה ,הוא פודה את עצמו.
אול לדעתי יש לפקפק בקביעה זו ,שהרי רק לפי תיקו
המגיה ')עני( ]עבר[' ,משמע כ ,וברור שהגהה זו מוטעת
ומיותרת ,שכוונת הפרנס הפוכה ,דרק א עני האב ]שאי
באפשרותו לפדות[ ,אז פודה הב את עצמו .משמע שא
יש לו לאב עדיי החיוב מוטל על האב ואי הב יכול לפדות
עצמו .ודלא כדעת הרשב"א בתשובה הנ"ל שכתב :ומיהו,
א רצה הב לפדות את עצמו ,בי יש נכסי לאב ,בי
שאי לו ,פדוי.

פדיו ע"י האב הוא העיקרי וע"י הב הוא השלמה
לאור גירסת הגמ' הנ"ל ,שחיוב הב בפדיו עצמו לא נלמד
מהפסוק שנלמד חיוב האב בפדיו ,אלא מפסוק האחר
דכתיב  ָ+דֹה ִתפְ !ֶ ה שבפרשת קרח ,מסיק הגאו רבי יוס3
ענגיל זצ"ל בספרו ציוני לתורה )כלל לז ,מב,ב ד"ה ובגו 3סברת
הרוקח( ,דעל כרח /חיוב הב הוא רק השלמת חיוב הפדיו
שנאמר בעצ וראשונה על האב ,ועל כ כשיש עליו עתה
חיוב פדיו בנו שהוא חיוב עצמיי וחיוב פדיו עצמו שהוא
רק חיוב השלמה ,על כ חיוב עצמיי קוד לחיוב השלמה,
וכמו לעניי תפלה ,דקיימ"ל דא לא התפלל שחרית
מתפלל מנחה שתי ,וצרי /להקדי תפילת המנחה ,שהוא
החיוב העצמי ,קוד לתפלת שחרית שהוא רק חיוב
השלמה .ולכ קאמר רבי יהודה )בקידושי ש( דפדיו בנו
 .4ראה בס' פדיו הב כהלכתו פ " א הע'  17ואוצר פה "ב פ " ח הע' ג .
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קודמו ,שזה מצוותו על אביו ,דהיינו שעיקר החיוב הוא על
אביו ,וא"כ כשפודה עצמו הוא רק משו השלמה .וזה
מצוות בנו עליו בראש וראשונה ,וכשפודה את בנו הוא
חיוב עצמי שקוד.

הבבלי והירושלמי חלוקי בגדר חיוב הב
בעקבותיו הארי /כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל בליקוטי
שיחות כר /י"א לפרשת בא )ונשנה בחידושי וביאורי לש"ס
ח"א סי' י"ז( במה שהירושלמי למד ה את חיוב האב בפדיו
בנו וה חיוב הב בפדיו עצמו מפסוק אחד ]בפרשת בא[,
ואילו הבבלי למד משני פסוקי ,חיוב האב מפרשת כי
תשא ,וחיוב הב מפרשת קרח .ששורש מחלוקת הוא,
דלהירושלמי חיוב הב והאב אחד הוא ,ומסתברא שהוטל
על הב ,וממנה נסבב חיוב האב .משא"כ הבבלי סובר שה
שני חיובי שוני ,וחיובו של הב אי לו קשר לחיוב האב,
אלא שהוא לימוד נוס 3במקו אחר ,שא אי האב פודה
הטילה התורה חיוב זה על הב.

הלימוד בבבלי מפדה תפדה שיבוש הדפוס
א /כבר הארכתי במאמרי 'שבשתא כיו דעל  4על',
בקוב 5נזר התורה )יד( אדר תשס"ז( ,שאי שו מקור לגירסת
הדפוסי ,והיכא דלא פרקיה ...דכתיב  ָ+דֹה ִתפְ !ֶ ה ,כלומר
הפסוק שבפ' קרח .והגירסא היחידה בכל כתבי היד
והראשוני היא ,והיכא דלא פרקיה אבוה ,מיחייב איהו
למפרקיה ,דכתיב ִ ְפֶ ה ִ!ָ ֶ ה] ,וברי" 3וילקוט שמעוני
מעי זה ,כגירסת ספרי ספרד$ִ :פְ !ֶ ה קרי ביה ֶ! ָ+$ִ 5ה[.
דהיינו שג הדרש לחיוב הב עצמו נלמד מהפסוק הנ"ל
בפרשת תשא ,מההכפלה שלו 'תפדה תפדה' .והוכחתי
שגירסת הדפוס המוטעית נובעת מטעות ה'בחור הזעציר'
של דפוס ויניצאה ר"פ ,שהדפיס 'דכתיבת פדה תפדה' ,6כי
נדבקה בטעות הת' של 'תפדה' ל'דכתיב' שלפניה ,וכתוצאה
משיבוש קל זה טעו המדפיסי הבאי ו'תיקנו' 'דכתיב'
והשמיטו ה'ת' שחשבו שהיא מיותרת ,ולא הרגישו ששייכת
לתיבה שלאחריה ,וכ /נוצר הציטוט מפרשת קרח – .א כ
אי יסוד להכריח כדברי הגאוני הנ"ל ,שמצות הב היא רק
השלמה למצות האב ,ושהאב קוד לבנו בפדיו.
)נדפס

האב והב הגדול מי קוד
למעשה הכריעו רוב האחרוני שא 3לאחר שהגדיל הב
עדיי המצוה על שתיה ,אלא שנסתפקו למי מה יש די
 . 5וביארו הר " ונימוקי יוס :3דלשו תפדה משמע תפדה אחרי או תפדה עצמ. /
 .6והרי צילו דפוס ויניציאה:

קדימה בעשיית המצוה .ובמנחת חינו) /אות א( דעתו דעל
האב המצוה יותר ,ואסור לב לחטו 3המצוה כי האב הוא
העיקר ,וציי לרשב"א הנ"ל.

כפיית האב לפדות בנו הקט
בהערות למנחת חינו /ש ,צויי לחכ צבי )קה( שפשיטא
ליה שכופי את האב שאינו רוצה לפדות בנו הקט ,ודוקא
כשהגדיל הב ויש לו נכסי לב ,ואנו יכולי לכופו ,אזי
אי כופי את האב ,כמו שכתב הרשב"א דמוכח
מהירושלמי .ודלא כחוט השני )צב( שכתב :דכיו דגמרינ
מדכ' תפדה תפדה ,דהיכא דלא פרקיה האב חייב לפדות את
עצמו ,הוי כאלו נתנה לו התורה ברירה שיכול לסלק מצות
פדה"ב מעליו ולהניחו לב עצמו ,והוא דומה ללאו הניתק
לעשה שאי לוקי עליו עכ"ל.
ג הגאו מהר"ש קלוגר בספרו טוב טע ודעת
השיג על החוט השני ,דאי דבריו נראי ,די"ל דהתורה
אמרה דהחיוב על שניה ,או שהאב יפדנו או שהב יפדה
את עצמו ,ומ"מ א לא פדאו האב א 3שפדה הב ,מ"מ
ביטל האב מצות עשה .ובוודאי כופי את האב ,ובחולי
)קלב ,ב( מבואר בברייתא דכופי על עשה דציצית ,והרי
ציצית חובת טלית ,ואי בעי אינו לובש ,מ"מ א לובש בת
ד' ואינו עושה ציצית כופי .א"כ וכי גרע ממצוות מילה
ופדיו ,דהחיוב הוי חיוב ,רק א הב פודה נתקיי המצוה,
מ"מ כל שלא פדה הב כופי את האב – .ולא הזכיר דברי
שו"ת הרשב"א הנ"ל ,שמסיק שבהגדיל הב ויש לו נכסי
כופי את הב ולא את האב.
)קמא רכ(

מקור נוס לחיוב הב בפדיו עצמו
ונראה בזה ,שאכ שאלות אלו תלויות בחקירה הנ"ל ,א
מצות הפדיו המוטלת על הב ,היא זו המוטלת על האב או
מצוה חדשה היא .ונראה לפשוט חקירה זו על פי מה
שהקשה מהרי"ט אלגזי )פ"ח דבכורות ,עז( ,מדוע ילפינ בגמ'
מדרשה דתפדה תיפדה ,והרי במכילתא פרשת בא פס' י"ח
אמרינ מני שא לא פדאו אביו יפדה את עצמו ,ת"ל
)שמות יג ,טו( וכל בכור בני אפדה ,ר"י הגלילי אומר הואיל
ואמרה תורה פדה את בנ /ולמד את בנ /תורה ,א למדת
על תלמוד תורה שא לא למדו אביו מלמד לעצמו ,כ /א
לא פדאו אביו פודה את עצמו .ואמאי הוצר /הש"ס ללמוד
זה מקרא דתיפדה.

פדיו בכור יתו קט ע"י בית די
ובמהר" שיק על תרי"ג מצוות כתב לתר 5על פי דברי
החת"ס בשו"ת )יו"ד ,רצה( ,שכתב שמחלוקת הש") /יו"ד שה,
יב ובנקודות הכס 3ש( והדברי חמודות )בכורות פ"ח ,יז( א
הבית די יכולי לפדות בכור יתו כשהוא קט ,שלדעת
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הדברי חמודות אי יכולי ,והוכיח כ ממהרי"ל
פדיו הב ה( שציוה רבי נת מאיגרא לקשור לבכור היתו
טס של כס' 3ב כה' שידע שלא נפדה ,והסכי עמו הט"ז.
והש" /הארי /שיפדוהו בית די .וביאר החת"ס שכוונת
הדברי חמודות שלדעתו לא יועיל פדיו בית הדי ,כיו
שמצות האב ומצות הב שתי מצוות ה ,שנלמדי משני
לימודי$ִ ,פְ !ֶ ה ִ ֶ! ָ+$ה$ִ ,פְ !ֶ ה קאי על האב ,וזמנו מיו
שלשי ואיל ,/ו ִ ֶ! ָ+$ה קאי על הב וזמנו כשיגדל .ואי זה
בא להשלי חסרונו של פדיו האב ,אלא מצות עשה בפני
עצמה היא ,כמו במילה דאיכא ג' מצוות עשה ,על האב
ביו ח' ,על הבית די וכל ישראל בכל זמ ,ועל הב
לכשיגדיל ,כמבואר בגמ' קידושי )כט ,א( .וכש שא פדאו
האב קוד ל' אינו פדוי ,כ /א נפדה הב בעצמו או ע"י
בית די קוד זמ גדלותו אינו פדוי .ועי"ש בחת"ס מה
שהארי /בזה ,וכ בתשובות שאחרי זו )רצו ,רצז(.
)מנהגי הל'

ביאור הלימוד מבכור בני אפדה לפדיית הב עצמו
והנה במהרי"ט אלגזי ש ,ביאר דרשת תנא קמא דמכילתא,
שקשה אי /דורש מ הפסוק בכור בני אפדה ,ללמדנו שא
לא פדה האב יפדה הב את עצמו ,הרי פשטיה דקרא הוא
אינו ציווי אלא סיפור דברי ,והיה כי ישאל /בנ /וגו'
ואמרת אליו וגו' ,שהאב מספר לבנו שהוא נוהג לפדות
בכור בניו .וביאר שכיו שנקט בלשו עתיד אפדה ,ולא
לשו הווה אני פודה ,צרי /לומר שהאב מבטיח לבנו ,שכה
יעשה ויפדה את בנו בוודאי ולא יעבור ,וכיו דאינו ביד
האד לפדות את בנו ,דשמא ימות קוד ולא יפדנו ,אי/
מבטיח לומר דודאי יפדנו ,א לא דשורת הדי דא לא
פדאו אביו מחוייב הוא לפדות עצמו ,דכיו שכ נמצא
שהפדיו הוא על צד וודאי ,דא 3א ימות האב יפדה בנו
את עצמו ,ויחשב כאילו האב עצמו קיי מצות הפדיו.

הבבלי והמכילתא חלוקי בגדר חיוב הב
ולפי זה יש לתר 5קושיית הרי"ט אלגזי ,מדוע לא דורש
תנא דברייתא בגמרא מהפסוק וכל בכור בני אפדה ,שדרש
ממנו תנא דמכילתא .דתנאי דמכילתא סבירא להו דכשהב
פודה עצמו הוא המש /של מצות האב ,וממילא יכולי ג
בית די ושליח לפדות דמצוה אחת היא .אבל תנא דגמרא

בית ההוראה "נוה אחיעזר"

בקדושי סבירא ליה שהיא מצוה לעצמה המתחלת
מכשיגדיל .ועל כ אי האב יכול לומר אפדה בוודאי או על
ידי או על ידי בני כבדרשת המכילתא ,וצרי /לדרוש מ ִ$פְ !ֶ ה
ִ ֶ! ָ+$ה ,שיש מצוה נוספת בפדיו הבכור מלבד מצות האב,
והוא מצות פדיו הבכור שלא פדאו אביו ,על ידי עצמו,
שאינה תשלו מצות האב לפדות את בנו.

הש" והדברי חמודות חלוקי במהות פדיו עצמו
היוצא מדברינו ,דלשיטת הש" /דיכולי לפדות בכור יתו
על ידי בית די ושליח ,פדיו זה על ידי אחרי נחשב כאילו
פדאו האב עצמו ,וכל זימנא שעתיה ואפילו לפני שהגדיל
הב ,ובעצ מקור פדיו זה הוא מדרשת המכילתא .ולדעת
הדברי חמודות והט"ז ,שאי יכולי הבית די לפדות בכור
יתו ,הרי א 3כשפודה הב את עצמו אי האב מקיי
כלו .והוא כדרשת הבבלי ִ$פְ !ֶ ה ִ ֶ! ָ+$ה ,למצוה מיוחדת על
הב לאחר שיגדיל ,ועד שלא הגדיל הב אי הב או בית די
או שלוחו יכולי לפדותו ,דעדיי לא מטי זימניה.

מסקנת הדברי
ולפי זה לכאורה ,בנידו שאלתנו :א לא נפדה הב עד
עתה מחמת פשיעת האב וזלזולו במצוה ,לכאורה יכול הב
לומר לאביו ,שמאחר ואתה פשעת במצוות ,/ולא קיימת
אותה עד עתה .וכעת נתחייבתי אני במצוה ,רצוני לקיי
בעצמי המצוה 4 .אבל א נאנס האב מחמת חסרו דמי,
או מחמת חסרו ידיעה ,שרק כעת חזר בתשובה ונודעה לו
מצוותו ,דכתינוק שנשבה הוא .א כ כעת שהגדיל הב
ועדיי לא פדה אותו אביו ,ומוטלת המצוה על שניה
בשוה .לדעת הש" /שכשפודה עצמו מקיי את אותה
המצוה שנצטוה בה האב ,עדי 3שיפדה הוא את עצמו
בשליחות מפורשת של האב ,דאז בכל מקרה מתקיימת
מצוות האב .ואילו לדעת המעדני מל /והט"ז שפדיו על ידי
הב עצמו נחשב כמצוה חדשה מלימוד ,ואי האב מקיי
כלל מצוותו ,עדי 3שיפדה האב שנצטווה בפירוש ,ולא הב
שנתרבה לנו רק מכח דרשה ד ִ$פְ !ֶ ה ִ ֶ! ָ+$ה ,שהוא מצווה
רק במקו שלא פודה האב ,אבל א האב פודה לבדו בטל
ריבויו וחיובו של הב .על כ עדי 3פדיו האב על פדיו הב,
ודו"ק.

שיעורי הדף היומי בביהמ"ד הגדול "היכל אברהם צבי"

בנשיאות מרן גאב"ד נוה אחיעזר שליט"א

לפנות בוקר ע"י הגרי"י ווייס שליט"א:

רח' נחשוני  ,7בחצר ביהמ"ד "היכל אברהם צבי"
טל'  03-6747754סל' 052-7625793

בימים א-ו בין השעות 6:00-7:00

שעות קבלת קהל
בוקר 8:45 – 8:15 :אחה"צ :מזמן הדה"נ במשך שעה

לפנות ערב – ע"י הגר"ג הנפלינג שליט"א:
בימים א-ה ובשב"ק שעה ורבע לפני זמן הדה"נ
בערב – ע"י הגר"צ גריינמן שליט"א:
בימים א-ה בין השעות  .7.15-8.15ביום ו' בשעה  ,4.00בש"ק בשעה 5.00

לתרומות והנצחות נית לפנות בטל' .052'7686794 :לקבלת העלו בדוא"ל ,נא לשלוח בקשה לweis@012.net.il :

