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        ::::זזזז""""עעעעתשתשתשתש    כי תשאכי תשאכי תשאכי תשאשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור     דדדד""""בסבסבסבס
        

        הא� המצוה על אביו או עליוהא� המצוה על אביו או עליוהא� המצוה על אביו או עליוהא� המצוה על אביו או עליו    ,,,,בדי� פדיו� הב� לבכור גדולבדי� פדיו� הב� לבכור גדולבדי� פדיו� הב� לבכור גדולבדי� פדיו� הב� לבכור גדול
  

וכעת בגדלותו בא לפדות את , יהודי מעולי חבר העמי� שהוא בכור ועדיי� לא נפדהבא ש עובדא הוה] א
  .או עליו על אביוהא� , ונידונה השאלה על מי מוטלת כעת מצוות הפדיו�, עצמו

הלכה אלא שיש לעיי� הא� , "עבר האב ולא פדהו כשיגדיל חייב לפדות את עצמו: "�1"ל הרמב"והנה ז] ב
או , אול� א� האב מעוניי� כעת לפדותו לא פקעה מצוותו, כעת לפדותו זו נאמרה רק כשאי� האב רוצה

  .2שכל שהגדיל שוב אי� המצוה מוטלת כלל על האב אלא על הב�
לעול�  ולפי הדומה שהאב חייב: "ל"כתב וז 3בספר החינו!הנה ד, ונחלקו בדבר רבותינו הראשוני�] ג

וכמו שאמר הכתוב וכל בכור אד� , ואפילו לאחר שהגדיל הב� המצוה מוטלת על האב ,לפדות את בנו
מחוייב הרי שצידד החינו! שהאב לעול� , "וכ� נראה בקידושי�, הרי שהטיל המצוה על האב, בבני! תפדה

  .בפדיו� בנו
והגע בעצמ! אימתי : "וכלשונו, שהאב מחוייב לעול� בפדיו� בנו 4א בתשובותיו"וכדבריו כתב הרשב]  ד

ג� האב וג� הב� שניה� שש� אלא דכתב , "פקע זכות האב ואימת פקע שעבוד הפדיו� מנכסיו וחל על הב�
מ אי� כופי� את האב אלא "ומ, על הב� מ האב קוד� לבנו שמצות האב"ומ, חייבי� במצוה וכל הקוד� זכה

  .כתב כדבריה� שמצות האב לא פוקעת לעול� 5א בחידושיו בקידושי�"וכ� הריטב. ה"עייש, את הב�
הרי שנחלק על כל , "י עצמו"אז אי אפשר לעשות אלא ע"כתב שכשיגדל הב�  6ש"ת הריב"ומאיד! בשו] ה

אלא דבקטנותו שאינו , המצוה על הב� שעיקר ביארש ש"ועיי. [7ל דמצות האב פקעה"וס, ל"הראשוני� הנ
  .]והרי הוא כשלוחו, מצווה לדאוג לחיובו של הב� אביכול לפדות עצמו הרי ה

ש מצות האב היא "דלריב, א ודעימיה היא בגדר מצות האב"הרשב קתששורש מחלו ,היה נראה' ולכאו] ו
� שאב המל "מדוע במילה כתב הרמב הז פיל ש שביאר ע"ועיי[כ להדיא "וכמש, לדאוג לחיובו של הב�

ובפדיו� היא , משו� שבמילה היא מצות האב, "על פדיו� הב�"ובפדיו� הב� מבר! " למול"את בנו מבר! 
א ודעימיה חובת "ומאיד! לרשב, ]ה"עייש, "על"והרי זה כשליח העושה מצוה שמבר! ב, מצות הב�

  .זו פוקעת כשגדל הב� ולכ� אי� מצוה, הפדיו� של האב היא מצותו ולא מצות הב�
שדבר זה למצוה נאמר ולא " שונולוכ, א ש� דאי� כופי� את האב אלא את הב�"הרשב תבשכה אלא דממ

ל דדי� כפיה לאד� נאמר  רק "וס, תווא מצות הב� על האב ואי� זו מצו"משמע שג� לרשב ,"לעיכוב
  .8בנו לא פוקעת לעול�אלא שלשיטתו חובתו לדאוג לפדיו� , במצוותיו ולא כשמצות בנו עליו

� חובת הפדיו� היא מצות "שא* שבודאי להרמב, ש"� לשיטת הריב"אי� ראיה מהרמב ,וא� כני� הדברי�
מ יתכ� "מ, ]ל"וכנ, כ לבר! על פדיו� הב� ולא לבר! לפדות הב�"וכמתבאר ממש[, הב� ולא מצות האב

  .א שחובת האב לא פוקעת כשגדל הב�"שיסבור כרשב
ודה אומר בנו קודמו הירבי , ובנו לפדות הוא קוד� לבנו ר הוא לפדות"ת: איתא . ט"שי� כוהנה בקידו]  ז

הכל מודי� כל היכא דליכא אלא חמש סלעי� הוא אמר רבי ירמיה . שזו מצותו על אביו וזו מצות בנו עליו
י חורי� ט מצוה דגופיה עדיפא כי פליגי היכא דאיכא חמש משועבדי� משועבדי� וחמש בנ"קוד� לבנו מ

תורה לאו ככתובה ורבנ� סברי מלוה הכתובה ב' א וכוי סבר מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי"ר
  .'בשטר דמיא וכו

                                                
1

 .'בכורים הלכה ב' א מהל"פי 
2

ולא כתב אם אין האב , שכתב עבר האב ולא פדהו] ט"בקידושין כ' הגמ שוןשהוא ל[ם "הרמב' יש לדייק קצת מל' ולכאו 

 .ועיין, א אלא שיפדה את עצמו"דכל שלא פדאו אביו בקטנותו א' ומשמע לכאו', רוצה לפדותו וכו
3

 .ב"מצוה שצסוף  
4

 .א"סימן שכ' חלק ב 
5

 . ר הוא לפדות"ה ת"ד. ט"ב כ"מהדו 
6

 .א"סימן קל 
7

דינים ' אלא שכוונתו שיש במצות פדיון ב, א"ש לא נחלק עם הרשב"כתב שהריבה "שפת בית שערים סימן "ואמנם בשו 

  .ה"עייש ,והחלק השני במצוה פוקע כשהבן גדל, לפדות ושיהיה הבן פדוי

 .ועיין, אלא שמצות האב פקעה לגמרי, ש בפשטות הוא שלא כדבריו"שון הריבאולם פשטות ל
8

ד "ולענ, ששורש מחלוקתם בגדר מצות האב, שהביא מי שכתב להיפך' ע בספר פדיון הבן כהלכתו במילואים סימן א"וע 

  . כ"נראה כמש
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מ "מ, וא* שכשאי� אלא חמש סלעי� מצוה דגופיה עדיפא, י דמיירי במשועבדי� שהוא שיעבד"ופירש
ד מלוה הכתובה בתורה ככתובה "למ[ולכ� , כשיכול לפדות ג� את עצמו וג� את בנו מצות בנו קודמת

  .כ את עצמו ממשועבדי�"ואח �פודה קוד� את בנו מבני חורי] בשטר דמיא
לו רק חמש  שדכשי, אי� לו אלא חמש סלעי�היכא ש לבי�י לחלק בי� די� קדימה "ל לרש"ומבואר דס

יקדי� מצות בנו שהיא אול� כשבידו לקיי� שניה� , וצרי! לפדות את עצמו כ מצוה דגופיה עדי*"סלעי� ע
  .9מצוה המוטלת עליו למצות פדיונו שהיא מצוה המוטלת על אביו

ודלא [ולא שהצטוה לדאוג לחובת הב�  ,י שמצות האב על הב� היא מצוה שלו"ל לרש"נראה דס' ולכאו
אדרבה , שא� עיקר המצוה על הב� מדוע מצות בנו קודמת למצותו ,]ש"א והריב"ת אליבא דהרשב"כמשנ

  .מצוותו תקד�
ואי� [, רשו שמדובר במשועבדי� ששעבד אביו אחר שהצטוה בפדיונויפ] 10ושאר הראשוני�[' סובתו]  ח

ומנכסי האב אי� בני , משו� שבא עליה� מכח חובת האב, הלקוחות יכולי� לומר הנחנו ל! בני חורי�
א שחובת האב לא פקעה כשגדל "והראשוני� כשיטת הרשב' מדברי התו' ומבואר לכאו, ]ש"עיי, חורי�

  .11ש"כ מש� על שיטת הריב"ע א"וצ, שהרי כבר יש לו ב�, דהרי ש� בודאי הב� גדול, הב�
' ד שעבודא דאו"ש� אלא כשהניח האב משועבדי� ואליבא דמ' ל שלא נאמרו דברי הגמ"אול� י]  ט
ש נאמרו כשאי� נכסי� "ודברי הריב, דהשעבוד שחל על הנכסי� לא פקע, ]בתורהפ במלוה הכתובה "עכ[

  .12'ד שעבודא לאו דאו"או למ, שהשתעבדו קוד� שגדל הב�
ולשיטתו , ורק האב או הב� יכולי� לפדות, י שליח"א לפדות ע"ש א"כתב דלשיטת הריב 13א"אלא דברמ[

שהרי א� האב אינו מצווה בפדיו� שוב לא שיי! חובת , דמה בכ! שהשתעבדו הנכסי�, א לומר כ�"א' לכאו
 וממילא, י שליח"א שיי! פדיו� ע"א וסוברי� דג� לרמ"אלא דרבו החולקי� על הרמ, פדיו� כלפי נכסיו

  .]וכדי� המתחייב עולה ומת שיביאו עולה מנכסיו, שיי! ג� כ� חובה על הנכסי� למצות הפדיו�
מהא דאיתא בבכורות , ל הוכיח ששעבודו של האב לא פקע כשגדל הב�"א בתשובתו הנ"והנה הרשב]  י

ה� א* שיש ל, נ"בני� שלא ידוע מי מה� הבכור חייבי� בפדיו� מנכסיו שהניח ממ' ח שמי שהניח ב"מ
  .ש ראיה זו"ע אי! יישב הריב"וצ, הרי שהשעבוד שחל לא פקע, ש"עיי, וא* שה� גדולי�, נכסי� הרבה

ולא , ]'ד שעבודא דאו"למ[ש שהשתעבדו הנכסי� "בודאי מודה הריב ,ל שכל שהניח נכסי�"ל י"אמנ� להנ
  .14ש אלא בעיקר החיוב שפקע מהאב כשגדל הב�"מיירי הריב

, בדי� בכור אחר שהגדיל א� עדיי� מצווה האב בפדיונו נחלקו בדבר הראשוני�ד, ל"העולה מכל הנ]  יא
ש שוב אי� מחויב האב "ומאיד! לריב, פדיונוא עדיי� מצווה האב ב"א החינו! והריטב"דלשיטת הרשב

. 'ד שעבודא דאו"ש עדיי� משועבדי� הנכסי� בפדיו� למ"והתבאר שכל שהני האב נכסי� ג� לריב, בפדיונו
  .]'הלכה נחלקו הפוסקי� הא� שעבודא דאושל אלא[

א יש לנהוג "סת� כדברי הרשב] 16בבדק הבית[י "שמכיו� שבב 15ת שבט הלוי"ולעני� הלכה כתב בשו]  יב
דעת רוב , שא* שנחלקו הפוסקי� א� מועילה שליחות לפדיו� הב�[, אלא שימנה הב� את האב לשלוח, כ�

  .17ש"י בריש הסימ� העתיק ג� את דברי הריב"הב ע דהלא"ודבריו קצ, ]הפוסקי� שמועילה שליחות
עדי* , ונחלקו הא� האב ג� מצווה, ע הב� מצווה בפדיו�"דמכיו� שלכו, ולולא דבריו היה נראה להיפ!

        .ועיי�, ]לסוברי� שהאב מצווה עדיי� בפדיו�[אלא שימנהו האב לשליח , שיפדה הב� את עצמו

                                                
9

  .י"ועיין ברכת אברהם שם שהאריך בביאור שיטת רש 
10

  .י הזקן"ר' תו, א"ריטב, א"רשב, ש"הרא' תו 
11

  . ש"עיי, וכדביאר במנחת חינוך בתחילת המצוה, וזו כוונת החינוך שכתב שבקידושין מבואר כדבריו 
12

ך כתב שנחלקו "והש', ל להלכה שעבודא דאו"ל שלמהרש"ך שהאריך לחלוק עם המהרש"ט בש"ל' מ ריש סי"ועיין חו 

  .'וצידד לפסוק דשעבודא לאו דאו, וניםשבדבר הרא

או שגם , ש כשאין נכסים"כ דמיירי הריב"וע', ם בודאי שעבודא דאו"ולרמב, ם"ש הלא מיירי בבירור שיטת הרמב"אולם הריב

  .דלא גרע ממת האב, אלא דהשעבוד שחל על הנכסים לא פקע, פ פקע"חיובו של האב עכ כשהנכסים השתעבדו

וכל הנידון הוא האם יש מצוה , בוד נכסים על נכסי האבשכתב שפשיטא שיש שע] 'א' א מביכורים הל"י[אביעזרי ' ר בס"שו

  .ה"עייש, כ"מ לחייבו מנכסים שיקנה אח"ונ, על האב
13

 ה סעיף"ד סימן ש"יו 
14

  .ועיין, לעולם דינם כקטנים שמצותם על האב,ל ששם שכל אחד מהבנים ספק בכור ואינו מחויב לפדות עצמו"ועוד י 
15

 .מ"סימן ר' חלק ח 
16

  .ז"טה ס"ד סימן ש"יו 
17

  .ש"א לריב"י שיש כאן פלוגתא בין הרשב"ע מדוע לא ציין מרן הב"אלא דצ 


