בס"ד

פדיון הבן
מצות עשה מן התורה לפדות בן ראשון לאימו הישראלית מיום שלושים ומעלה בחמישה סלעים .כיום דמי
הפדיון הם בשווי של  50גרם כסף.

ָל ָדה ִלי ֵבּן זֶה ַה ְבּכוֹר.
ִא ְשׁ ִתּי ַהיִ ְשׂ ְר ֵא ִלית י ְ
רוּך הוּא ִצוָה ִל ְפדוֹתוֹ.
כוֹרי .וְ הוּא ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ְל ִאמוֹ ַהיִ ְשׂ ְר ֵא ִלית .וְ ַה ָקדוֹשׁ ָבּ ְ
זֶה ְבּנִ י ְבּ ִ
קוֹדשׁ.
חוֹדשׁ ִתּ ְפ ֶדהְ .בּ ֶע ְר ְכּ ָך ֶכּ ֶסף ֲח ֵמ ֶשׁת ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶשׁ ֶקל ַה ֶ
וּפדוּיָו ִמ ֶבּן ֶ
ֶא ַמרְ " :
ֶשׁנ ֱ
ֶא ַמרַ " :ק ֶדשׁ ִלי ָכל ְבּכוֹר ֶפ ֶטר ָכּל ֶר ֶחם ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּאָ ָדם
ֵרה הוּא" .וְ נ ֱ
ֶע ְשׂ ִרים ג ָ
וּב ְבּ ֵה ָמה ִלי הוּא".
ַ
הכהן ישאל את האב:

כוֹר ָך ֶשׁהוּא ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ְל ִאמוֹ .אוֹ ָב ִעית ִל ְפדוֹתוֹ ְבּ ַעד
יתּן ִלי ִבּנְ ָך ְבּ ֶ
ַמה ָבּ ִעית ְט ֵפיִ .ל ֵ
יתא?
אוֹריְ ָ
ַיב ָתּ ִמ ְד ַ
ָח ֵמשׁ ְס ָל ִעים ְכּ ִד ְמ ַחי ְ
כוֹר ָך ֶשׁהוּא ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ְל ִאמּוֹ אוֹ ִתּ ְר ֶצה ִל ְפדּוֹתוֹ ַבּעֲבוּר
יוֹתרָ ,ל ֶתת ִלי ֶאת ִבּנְ ָך ְבּ ְ
)או בתרגום לעבריתַ :מה ִתּ ְר ֶצה ֵ
תּוֹרה?(
ֶבת ַה ָ
ֲח ִמ ָשּׁה ְס ָל ִעים ְכּ ִפי ֶשׁ ְמּ ַחיּ ֶ
האב משיב לכהן בהחזיקו בידו דמי הפדיון חמשת הסלעים ואומר לו:

יתא.
אוֹריְ ָ
ַיב ִתּי ִמ ְד ַ
יל ְך ְד ֵמי ִפ ְדיוֹנוֹ ְכּ ִד ְמ ַחי ְ
ָח ֵפץ ֲאנִ י ִל ְפדוֹת ֶאת ְבּנִ י וְ ֵה ָ
לפני שמוסר את הכסף לידו של הכהן האב מברך:

וֹתיו .וְ ִצוָּנוּ ַעל ִפּ ְדיוֹן ַה ֵבּן.
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
אַתּה ה' ֱאלֹ ֵקינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יענוּ ַל ְז ַמן ַהזֶּה.
עוֹלםֶ .שׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ ָ
אַתּה ה' ֱאלֹ ֵקינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
הכהן מעביר את דמי הפדיון מעל ראש הבכור ואומר:

וּליִ ְראַת
תּוֹרה ְ
זֶה ַת ַחת זֶה ,זֶה ִחילוּף זֶה ,זֶה ָמחוּל ַעל זֶה .וְ יִ ָכּנֵס זֶה ַה ֵבּן ְל ַחיִ ים ְל ָ
טוֹבים
וּל ַמ ֲע ִשׂים ִ
וּל ֻח ָפּה ְ
תוֹרה ְ
ָשׁ ַמיִ ם .יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ְכּ ֵשׁם ֶשׁנִּ ְכנַס ְל ִפ ְדיוֹן ֵכּן יִ ָכּנֵס ְל ָ
אָמן.
ֵ
הכהן שם את ידיו על ראש הילד ומברך אותו:

ַשּׁה.
ימ ָך ֱאלֹ ִקים ְכּ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנ ֶ
יְ ִשׂ ְ
יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ָך.
ֶךּ.
יחנּ ָ
יך וִ ֻ
ָאר ה' ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
יֵ
ָשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם.
יך וְ י ֵ
יִ ָשּׂא ה' ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
יוֹסיפוּ ָל ְך.
וּשׁנוֹת ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם ִ
ָמים ְ
אוֹר ְך י ִ
ִכּי ֶ
ַפ ֶשׁ ָך.
ה' יִ ְשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל ָרע יִ ְשׁמֹר ֶאת נ ְ
הכהן מברך על הכוס:

ָפן.
בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
עוֹלםֵ .
אַתּה ה' ֱאלֹ ֵקינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
סעודת מצוה
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