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  מנהגי פדיון הבן

 פדיון הבן כהלכתו (ר' גדליה אוברלנדר), רכז  .א

נהגו להדר את הבכור בשעת הפדיון, להלבישו בבגדים נאים, 
ולקשטו בקישוטי כסף וזהב. ונהגו להניח הבכור על טס של 

 כסף כשמביאים אותו לפני הכהן. 

 מצוות פדיון הבן, הרב יהודה אריאל  .ב

אני מסביר שניתן לוותר על מגש הרך, זה ששימש פעם 
א החזיק את לאבות להחזיק את הבן. כי באותם הימים, אב ל

הרך הנילוד והיה חשש שלא ידע להחזיק את ראש התינוק 
כדרוש. לכן שמו את הילד על מגש. ואלו היום כל אב צעיר 

  יודע להחזיק את הילד, והכהן הפודה בודאי כן.
אני מוסיף ומסביר שאין צורך שהנשים תסרנה את תכשיטיהם 

הילד, מידיהן ומצוארן, כי אין טעם לשים את הכסף והזהב על 
כדי להעשירו. ממילא אחרי הטכס כולן לוקחות את התכשיטים 

בחזרה, אף אחת לא תוותר עליהם. חוץ מזה איננו מבקשים 
שהילד יהיה עשיר כקורח, אלא שיהיה בן נאמן לעמו ישראל 

ולארצו. שיהיה יהודי טוב וה' יחנן אותו בשכל טוב. דברים 
 אלה חשובים מכסף וזהב.

 ד-משנה ביכורים ג, ב  .ג

... כיצד מעלין את הבכורים כל העיירות שבמעמד מתכנסות
הקרובים מביאים התאנים והענבים והרחוקים מביאים 

גרוגרות וצמוקים והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב 
ועטרת של זית בראשו החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב 

לירושלם הגיעו קרוב לירושלם שלחו לפניהם ועטרו את 
בכוריהם הפחות הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם לפי כבוד 

ים היו יוצאים וכל בעלי אומניות שבירושלם עומדים הנכנס
לפניהם ושואלין בשלומם אחינו אנשי המקום פלוני באתם 

  לשלום: 
החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית הגיעו להר הבית 

 ...אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו

 שו"ע יו"ד שה, י  .ד

. וכן נוהגין ...ויש שכתבו שנהגו לעשות סעודה בשעת הפדיון
 עכשיו כדי לפרסומי מלתא.

 שו"ע יו"ד שה, י  .ה

בשעה שנותן הפדיון לכהן מברך: אקב"ו על פדיון הבן, וחוזר 
  ומברך: שהחיינו

דמייתי ליה לבכור קמי כהן ומודיע ליה שהוא  ומריםאש : יהגה
בכור פטר רחם, והכהן שואל אותו: במאי בעית טפי בבנך 

לפדות בהן, והאב אומר: בבני בכורך או חמש סלעים דמחייבת 
ותן לו המעות מברך בכורי והילך ה' סלעים בפדיונו, ובהדי שנ

ואם האב היה רוצה ... וכן נוהגין במדינות אלו ברכות הנזכרות
   להניח הבן לכהן, אינו יוצא, רק צריך לפדותו. 

 תרומת הדשן פסקים רלה  .ו

טר מה שכתבת דאם היה נותן הבן לכהן היה יוצא בכך כמו בפ
דחולין גמור הוא, למאי מבעיא ליה  ...חמור, בדותא היא דא

לכהן, אי לעבד אין בן חורין נעשה עבד, אי לבן הא לאו זרעיה 
 הוא

 לז-ערוך השולחן שה, לו  .ז

והנה  ...הנה במצרים נתקדשו בכורי אדם ובכורי בהמה
במדבר היתה קדושתם לעבודת המשכן ונלקחו הלוים 

קדושים לד' ככל הקדשים  והאמת כן הוא שהם ...תחתם
שאסור להם לעשות דבר חולין ואכילתם וכל מעשיהם 

וידוע דדבר זה א"א לעמוד בו לזאת נתנה תורה  ...בקדושה
ומודיעו הכהן מהו ... תקנה בפדיון דע"י זה יוצאים מקדושתם

עניין הפדיון ולהבינו למה הצריכה התורה לפדותו וזהו כאומר 
ם שבנך יהיה קדש ולא יוכל אם נשאל לכל אב במה חפצך א

לעשות דבר חול או לפדותו בה' סלעים ויהיה ביכולתו להתנהג 
בעולמו ככל בני אדם ובוודאי לא ימצא שום אב שלא יחפוץ 

  לפדותו:

 A Time to Born, Michele Klein, P. 188 .א

 Jews from some Sephardic and Syrian communities 
recall that a first-time mother dresses in her bridal 
gown; in Persian communities, she wore the veil from 
her wedding. The new mother formally begged the 
cohen to return her baby. He would refuse, and she 
would persist in her pleas until the cohen reluctantly 
consented. The happy outcome was celebrated. In 
Salonika in the early twentieth century, the mother 
pretended to yearn for the return of her baby while the 
father avowed that he would prefer to sleep 
undisturbed at night, and guests teased and joked. A 
wealthy father offered a valuable gold or silver bracelet 
instead of the five biblical shekels; a poor father offered 
a new item of clothing. Iraqi Jews report that when it 
was performed, the ceremony was a dramatic game 
between the cohen and the baby's father, using a 
kiddush cup instead of jewelry, and eventually ending 
when the father gave the cohen a symbolic sum of 
money. 

 Child Mortality, Wikipedia .א

In 2015 an estimated 5.9 million children died before 
their fifth birthday, 45% of them during the first 28 days 
of life. 

 טז-טו במדבר, יח,  .ב

ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַלה' ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִיְהֶיה 
ָּל ַא ָּפֹדה ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה 

ִמֶּבן ֹחֶדׁש ִּתְפֶּדה ְּבֶעְרְּכ ֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים  ִּתְפֶּדה:  ּוְפדּוָיו
  ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה הּוא:  

אחרי שעברו עליו שלושים יום נתגלה שהוא בר : רש"ר הירש
קיימא: "כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל" (שבת קלה 

ת לעין. בל העובדה שהוא בן קיימא חייבת להיות ניכר ..ע"ב).
יעלה על הדעת שהפדיון בא לפדות מאבדון גופני, אלא 

  תישמר לו משמעותו בתחום המוסרי גרידא:


