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  חובות האב והבן

  

   פדיון
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 : ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְידָֹוד ַוְיַדֵּבר)   א( 

 : הּוא ִלי ּוַבְּבֵהָמה ָאָדםָּב ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ֶרֶחם ָּכל ֶּפֶטר ְּבכֹור ָכל ִלי ַקֶּדׁש)   ב  (
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 : ָלְך ּוְנָתָנּה ְוַלֲאבֶֹתיָך ְלָך ִנְׁשַּבע ַּכֲאֶׁשר ַהְּכַנֲעִני ֶאֶרץ ֶאל ְידָֹוד ְיִבֲאָך ִּכי ְוָהָיה)   יא  (

 : ַלידָֹוד ַהְּזָכִרים ְלָך ֶיהִיְה ֲאֶׁשר ְּבֵהָמה ֶׁשֶגר ֶּפֶטר ְוָכל ַלידָֹוד ֶרֶחם ֶּפֶטר ָכל ְוַהֲעַבְרָּת)   יב  (

 : ִּתְפֶּדה ְּבָבֶניָך ָאָדם ְּבכֹור ְוכֹל ַוֲעַרְפּתֹו ִתְפֶּדה לֹא ְוִאם ְבֶׂשה ִּתְפֶּדה ֲחמֹר ֶּפֶטר ְוָכל)   יג  (

 : ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמִּמְצַרִים ְידָֹוד נּוהֹוִציָא ָיד ְּבחֶֹזק ֵאָליו ְוָאַמְרָּת ּזֹאת ַמה ֵלאמֹר ָמָחר ִבְנָך ִיְׁשָאְלָך ִּכי ְוָהָיה)   יד  (

 ֵּכן ַעל ְּבֵהָמה ְּבכֹור ְוַעד ָאָדם ִמְּבכֹר ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָּכל ְידָֹוד ַוַּיֲהרֹג ְלַׁשְּלֵחנּו ַפְרעֹה ִהְקָׁשה ִּכי ַוְיִהי)   טו  (

 : ֶאְפֶּדה ָּבַני כֹורְּב ְוָכל ַהְּזָכִרים ֶרֶחם ֶּפֶטר ָּכל ַלידָֹוד זֵֹבַח ֲאִני

   ס:  ִמִּמְצָרִים ְידָֹוד הֹוִציָאנּו ָיד ְּבחֶֹזק ִּכי ֵעיֶניָך ֵּבין ּוְלטֹוָטפֹת ָיְדָכה ַעל ְלאֹות ְוָהָיה)   טז  (

 

     כבכבכבכב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות. . . . 3333

 : ִּלי ִּתֶּתן ָּבֶניָך ְּבכֹור ְתַאֵחר לֹא ְוִדְמֲעָך ְמֵלָאְתָך)   כח   (

 : ִלי ִּתְּתנֹו ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום ִאּמֹו ִעם ִיְהֶיה ָיִמים ִׁשְבַעת ְלצֹאֶנָך ְלׁשְֹרָך ֶׂשהַּתֲע ֵּכן)   כט  (

 

     לדלדלדלד    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות. . . . 4444

 ָהָאִביב ְּבחֶֹדׁש ִּכי ָהָאִביב חֶֹדׁש ְלמֹוֵעד ִצִּויִתָך ֲאֶׁשר ַמּצֹות ּתֹאַכל ָיִמים ִׁשְבַעת ִּתְׁשמֹר ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת)   יח   (

 : ִמִּמְצָרִים ָצאָתָי

 : ָוֶׂשה ׁשֹור ֶּפֶטר ִּתָּזָכר ִמְקְנָך ְוָכל ִלי ֶרֶחם ֶּפֶטר ָּכל)   יט  (

 :      ֵריָקם ָפַני ֵיָראּו ְולֹא ִּתְפֶּדה ָּבֶניָך ְּבכֹור ּכֹל ַוֲעַרְפּתֹו ִתְפֶּדה לֹא ְוִאם ְבֶׂשה ִּתְפֶּדה ֲחמֹור ּוֶפֶטר)   כ  (

 

     גגגג    פרקפרקפרקפרק    במדברבמדברבמדברבמדבר. . . . 5555

 : ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְידָֹוד ַוְיַדֵּבר)   יא (  

 : ַהְלִוִּים ִלי ְוָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ֶרֶחם ֶּפֶטר ְּבכֹור ָּכל ַּתַחת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמּתֹוְך ַהְלִוִּים ֶאת ָלַקְחִּתי ִהֵּנה ַוֲאִני)   יב  (

 ִלי ְּבֵהָמה ַעד ֵמָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבכֹור ָכל ִלי ִהְקַּדְׁשִּתי ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ כֹורְּב ָכל ַהּכִֹתי ְּביֹום ְּבכֹור ָּכל ִלי ִּכי)   יג  (

   ס:  ְידָֹוד ֲאִני ִיְהיּו

 

     גגגג    פרקפרקפרקפרק    במדברבמדברבמדברבמדבר. . . . 6666

 : ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְידָֹוד ַוְיַדֵּבר)   מד  (

 : ְידָֹוד ֲאִני ַהְלִוִּים ִלי ְוָהיּו ְּבֶהְמָּתם ַּתַחת ַהְלִוִּים ֶּבֱהַמת ְוֶאת לִיְׂשָרֵא ִּבְבֵני ְּבכֹור ָּכל ַּתַחת ַהְלִוִּים ֶאת ַקח)   מה  (

 : ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּבכֹור ַהְלִוִּים ַעל ָהעְֹדִפים ְוַהָּמאָתִים ְוַהִּׁשְבִעים ַהְּׁשלָֹׁשה ְּפדּוֵיי ְוֵאת)   מו  (

 : ַהָּׁשֶקל ֵּגָרה ֶעְׂשִרים ִּתָּקח ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶקל ַלֻּגְלּגֶֹלת םְׁשָקִלי ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת ְוָלַקְחָּת)   מז  (

 : ָּבֶהם ָהעְֹדִפים ְּפדּוֵיי ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן ַהֶּכֶסף ְוָנַתָּתה)   מח  (

 : ַהְלִוִּים ְּפדּוֵיי ַעל ָהעְֹדִפים ֵמֵאת ַהִּפְדיֹום ֶּכֶסף ֵאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח)   מט  (

 : ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶקל ָוֶאֶלף ֵמאֹות ּוְׁשלֹׁש ְוִׁשִּׁשים ֲחִמָּׁשה ַהָּכֶסף ֶאת ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבכֹור ֵאתֵמ)   נ  (
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 :  מֶֹׁשה ֶאת ְידָֹוד ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ְידָֹוד ִּפי ַעל ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן ַהְּפֻדִים ֶּכֶסף ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיֵּתן)   נא  (

    

     כיכיכיכי    ושמעתיושמעתיושמעתיושמעתי    חחחח    הההה""""דדדד    לאלאלאלא    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (בהבהבהבהרררר    שמותשמותשמותשמות. . . . 7777

 באחד מעשה רבותינו אמרו לזה זה ענין ומה, תקלל לא אלהים אחריו כתיב מה אני חנון כי ושמעתי ח

, בעולם  כמותו אין השופט פלוני ואמר שנזדכה אותו ויצא ובא אותו וזיכה הדיין אצל ובא דין לו שהיה

 היה אתמול לו אמרו, הימנו שוטה דיין אין ואמר מלפניו איצ וחייבו אצלו ובא דין לו היה ימים אחר

  שנאמר  מקלל אתה תבואתך קללת ואם, תקלל לא אלהים הכתוב לך הזהיר לכך שוטה והיום משובח

 התבואה מתקללין כשהדיינין מוצא אתה וכן, זה אחר זה נכתבו לכך תאחר לא ודמעך מלאתך)   כב שמות(

 לא ודמעך  מלאתך נאמר לכך, בארץ רעב ויהי השופטים שפוט בימי ויהי)   א רות  (שנאמר מתמעטת

 מעשר כ"ואח שני מעשר ולא תרומה כ"ואח מעשר תפריש לא, כתקנן שלא' מעשרו תפריש לא תאחר

 בניך בכור)   כב  שמות  (שנאמר לך נותן אני זכרים בנים כתקנן הפרשתם ואם, תאחר לא נאמר לכך ראשון

 וכשחטאו ישראל בני נערי את וישלח)   כד/ שמות /שם  (שנאמר כהנים היו מדברב ישראל שבכורי לי תתן

   כל   תחת  הלוים  את לקחתי ואני)   ג במדבר  (אומר הוא שכן תחתם לוים והעמיד ה"הקב הוציאן בעגל

 .  לי תתן בניך בכור נאמר לכך  בכור

      

     הנההנההנההנה    ואניואניואניואני] ] ] ] יביביביב [ [ [ [הההה""""דדדד    גגגג    פרקפרקפרקפרק    במדברבמדברבמדברבמדבר) ) ) ) בוברבוברבוברבובר ( ( ( (אגדהאגדהאגדהאגדה    מדרשמדרשמדרשמדרש. . . . 8888

 שבתחלה לפי, ישראל  בכור   כל   תחת  הלוים את ה"הקב לקח ולמה. הלוים את לקחתי הנה ואני] יב [

  בני בוכרי ית ושלח ומתרגמינן, )  ה כד שמות  (ישראל בני נערי את וישלח שנאמר, בבכורות עבודה היתה

 לו ויזבחו שנאמר, לפניו ושזבח אומר אתה ומנין, לפניו זבחו הבכורות, העגל עשו שישראל וכיון, ישראל

'   וגו צדוק בני הלוים והכהנים שנאמר, לפניו עוד רצם שלא, ה"הקב פסלם ולכך, )  ח לב שם('  וגו

 כל אליו ויאספו שנאמר, העגל במעשה ושמו קדש כולם שהם, תחתיהם הלוים לקח ולכך)   טו מד יחזקאל(

 לפדות  אלא, למנותם צוה שלא לפי, ומעלה נהש עשרים מבן מנאם לא ולמה, )  כו לב שמות  (לוי בני

 בכורי והציל, במצרים ה"הקב שהביא, בכורות מכת משום אלא, נתקדשו לא בכורות וגם, הבכורות בהם

 נחשב אינו מחודש  פחות אבל, וקטנים גדולים במנין יהיו. כך, וקטנים גדולים בהצלה שהיו וכשם, ישראל

 ובכללם, אלף ושנים עשרים על יתירים מאות שלש לויים של רטןבפ מוצא את. חדש לו שיהיה עד, כולד

 קודש ואין, קדש והיו היו  בכורות מאות שלש אותן, הם היכן מאות והשלש, אלף ב"כ אלא מוצא אתה אין

 :  פודה מפקיע ומה, קודש מפקיע

  

 לימוד תורה

     בבבב    עמודעמודעמודעמוד    כטכטכטכט    דףדףדףדף    קידושיןקידושיןקידושיןקידושין    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד. . . . 9999

  - אבוה אגמריה דלא והיכא. בניכם את אותם ולמדתם+   יא דברים  +:דכתיב? מנלן. תורה ללמדו 

 .       ולמדתם: דכתיב, נפשיה למיגמר איהו   מיחייב

     שם שם שם שם     יייי""""רשרשרשרש

 )  . ה דברים  (לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם הוא אחרינא קרא  - ולמדתם דכתיב 

     הההה    פרקפרקפרקפרק    דבריםדבריםדבריםדברים

 ּדֵֹבר ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֶאת ַהֻחִּקים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֲאֵלֶהם ּיֹאֶמרַו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְקָרא)   א  (

 :ַלֲעׂשָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם אָֹתם ּוְלַמְדֶּתם ַהּיֹום ְּבָאְזֵניֶכם

  

 

  תוספות יום טוב על משנה קידושין פרק א משנה זתוספות יום טוב על משנה קידושין פרק א משנה זתוספות יום טוב על משנה קידושין פרק א משנה זתוספות יום טוב על משנה קידושין פרק א משנה ז. . . . 10101010

ן דבכלל ולמדתם "הר' פי. דכתיב ולמדתם. מר נפשיהנ דרשינן דהיכא דלא אגמריה אבוה מחייב איהו למג"ה

דמקרא אחרינא יליף . י"ודלא כפירש. כ"ע. יש לו ללמוד תחלה. שכיון שהוא מחוייב ללמד לאחרים. הוא

דהא תרווייהו . כ בו המצוה דללמוד לנפשיה"אלא אם יש ג. והשתא דריש דאין בכלל ללמד לאחרים. לה
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  .     במשמע

 

     יייי    הלכההלכההלכההלכה    וווו    פרקפרקפרקפרק) ) ) ) צוקרמאנדלצוקרמאנדלצוקרמאנדלצוקרמאנדל ( ( ( (כורותכורותכורותכורותבבבב    מסכתמסכתמסכתמסכת    תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא. . . . 11111111

 כך ואחר לרגל עולה אומר יהודה' ר לרגל עולה כך ואחר עצמו את פודה לרגל ולעלות עצמו את לפדות 

 אמר  יהודה' ר אשה נושא כך ואחר תורה לומד אשה ולישא תורה ללמוד עוברת מצוה שזו עצמו את פודה

 הוא תורה ללמוד ובנו תורה ללמוד הוא תורה מדלו כך ואחר אשה נושא אשה בלא לישב יכול אין אם

   בנו  בידו  מתקיימת ותורה זריז בנו היה אם אומר יהודה' ר בנו את קודם הוא אשה לישא ובנו אשה לישא

  :  קודמו

  

 ?  איך הייתם מסדרים את ההלכות– מה קשה בהם –ם "ראו את סדר ההלכות במרב

     אאאא    פרקפרקפרקפרק    תורהתורהתורהתורה    תלמודתלמודתלמודתלמוד    הלכותהלכותהלכותהלכות    םםםם""""רמברמברמברמב. . . . 12121212

   א לכהה  

 את אותם ולמדתם שנאמר תורה ללמדו חייב אביו קטן אבל, תורה מתלמוד פטורים וקטנים ועבדים נשים

 .  ללמד חייב ללמוד החייב שכל בנה את ללמד חייבת האשה ואין, בם לדבר בניכם

 

   ב הלכה  

 בנו ולא, בניך בניול לבניך והודעתם שנאמר בנו בן את ללמד חייב הוא כך בנו את ללמד אדם שחייב כשם

 שנאמר,  בניו שאינן פ"אע התלמידים כל את ללמד מישראל וחכם חכם כל על מצוה אלא בלבד בנו ובן

, הנביאים בני ויצאו שנאמר בנים קרויין שהתלמידים תלמידיך אלו בניך למדו השמועה מפי לבניך ושננתם

 .  חבירו לבן בנו ובן בנו לבן בנו להקדים, בנו בן ועל בנו על נצטוה למה כן אם

 

   ג הלכה  

 את ללמד חייב אביו למדו שלא מי, בחנם אלא חבירו בן ללמד חייב ואינו, ללמדו לבנו מלמד לשכור וחייב

 קודם  שהתלמוד מקום בכל מוצא אתה וכן, לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם שנאמר כשיכיר עצמו

 .  תלמוד ידיל מביא המעשה ואין מעשה לידי מביא שהתלמוד מפני למעשה

 

   ד הלכה  

 מה להבין ומשכיל נבון בנו היה ואם, לבנו קודם הוא תורה ללמוד בן לו ויש תורה ללמוד רוצה הוא היה

 הוא כך  בנו את ללמד עליו שמצוה שכשם, הוא יבטל לא קודם שבנו פ"ואע, קודם בנו ממנו יותר שילמוד

 .  עצמו ללמד מצווה

 

   ה הלכה  

 יצרו היה ואם, ללמוד פנויה דעתו אין תחלה אשה נשא שאם אשה ישא כך ואחר תורה אדם ילמוד לעולם

 .  תורה ילמוד כך ואחר ישא פנוי לבו שאין שנמצא עד עליו מתגבר

 

   ו הלכה  

 מלמדו כך ואחר, ישראל ושמע משה לנו צוה תורה מלמדו לדבר משיתחיל תורה ללמדו חייב אביו מאימתי

 .  התינוקות  מלמד אצל ומוליכו, בוריו לפי הכל שבע בן או שש בן שיהיה עד םפסוקי פסוקים מעט מעט

 

   ז הלכה  

 שבכתב תורה שיקרא עד בשכר ללמדו וחייב, שכרו לו נותן שכר התינוקות מלמד ליקח המדינה מנהג היה

 בשכר ללמדה  אסור פה שבעל תורה אבל, בשכר ללמד מותר בשכר שבכתב תורה ללמד שנהגו מקום, כולה

 למדתם אתם אף למדתי בחנם אני מה' וגו' ה צוני כאשר ומשפטים חוקים אתכם למדתי ראה שנאמר
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 בשכר ילמדו בחנם  שילמדו מי מצא לא, ממני שלמדתם כמו בחנם למדו לדורות כשתלמדו וכן ממני בחנם

 בשכר ללמד לו שאסור למדת הא, תמכור ואל לומר תלמוד בשכר לאחרים ילמד יכול, קנה אמת שנאמר

 .  בשכר רבו שלמדו פ"אע

 

   ח הלכה  

 שהיה בין בחור בין יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר בין עני בין תורה בתלמוד חייב מישראל איש כל

 ובנים  אשה בעל ואפילו הפתחים על ומחזר הצדקה מן המתפרנס עני היה אפילו כחו שתשש גדול זקן

 .  ולילה יומם בו והגית שנאמר ובלילה ביום תורה לתלמוד זמן לו לקבוע חייב

 

   ט הלכה  

 בתלמוד עוסקין היו כן פי על ואף סומים ומהן מים שואבי ומהן עצים חוטבי מהן היו ישראל חכמי גדולי

 .  רבינו משה מפי איש מפי איש השמועה מעתיקי מכלל והם ובלילה ביום תורה

 

   י הלכה  

 יעסוק שלא זמן וכל, חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן שנאמר מותו יום עד תורה ללמוד חייב אימתי עד

 .  שוכח הוא בלימוד

 

   יא הלכה  

 אחרית וישכיל יבין ושליש, פה שבעל בתורה ושליש, שבכתב בתורה שליש, למידתו זמן את לשלש וחייב

 הוא היאך  שידע דע בהן נדרשת שהתורה במדות ויבין לדבר דבר וידמה מדבר דבר ויוציא מראשיתו דבר

 הנקרא הוא זה וענין, השמועה מפי שלמד מדברים בהן וכיוצא והמותר האסור יוציא והיאך המדות עיקר

 .  גמרא

 

   יב הלכה  

 מהן בשלש קורא התשע אותן, תשע ובתורה ביום שעות שלש במלאכתו עוסק והיה אומנות בעל היה כיצד

 קבלה ודברי,  מדבר דבר להבין בדעתו מתבונן רותאח ובשלש פה שבעל בתורה ובשלש שבכתב בתורה

 במה, הן הגמרא בכלל פרדס הנקראים והענינים, פה שבעל תורה בכלל ופירושן הן שבכתב תורה בכלל

 ולא שבכתב תורה  ללמוד לא צריך יהא ולא בחכמה כשיגדיל אבל אדם של תלמודו בתחלת אמורים דברים

 דבר ישכח שלא כדי השמועה ודברי שבכתב תורה מזומנים בעתים יקרא פה שבעל בתורה תמיד לעסוק

 .  דעתו ויישוב בלבו שיש רוחב לפי בלבד לגמרא ימיו כל ויפנה תורה דיני מדברי

 

   יג הלכה  

 מצווה שאינו דבר העושה וכל, נצטוית שלא מפני, האיש כשכר אינו אבל שכר לה יש תורה שלמדה אשה

 ילמד שלא  חכמים צוו שכר לה שיש פ"ואע, ממנו פחות אלא שעשה ההמצוו כשכר שכרו אין לעשותו עליו

 לדברי תורה דברי מוציאות הן אלא להתלמד מכוונת דעתם אין הנשים שרוב מפני, תורה בתו את אדם

 אמורים דברים  במה, תפלות למדה כאילו תורה בתו את המלמד כל חכמים אמרו, דעתן עניות לפי הבאי

 .  תפלות כמלמדה אינו למדה ואם לכתחלה אותה ילמד לא שבכתב התור אבל פה שבעל בתורה

  

  

 

  

 
 


