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 פדיון הבןהלכות 

אם נולד ביום שני בשבוע, עד יום שני כעבור ארבעה כגון בליל השלושים ואחד ללידתו. בכור לפדות את הבן היש א. 

מותר ו. יל שלושים ואחד, ויפדו את התינוקשלישי חלפו שלושים יום, ובליל רביעי הוא נקרא לוביום ט ימים. "שבועות הוא כ

  .1 וכן המנהג בג'רבא [.לילהפדות ביום, העיקר שמותר לפדות בפ שיש שכתבו ל"לפדות התינוק בלילה. ]ואע

 ג"שצב ת"ט י"כלהמתין צריך אם 

רגע לפו מחאם  שאין לפדות התינוק אלא( ט"ק י"ה ס"ד סימן ש"יו)ך "השדעת אמנם ו לילה.ת הלתחלפדות התינוק בר מותב. 

להלכה בל א .(עוד כמה שניותכלומד  – ארבעים וארבע דקות וחלק אחדדהיינו )ג חלקים "ותשצב שעות "ט ימים וי"הלידה כ

 .2מנהג ג'רבאוכן ל, שמקצת היום ככולו. "הנמות רלערוך פדיון הבן גם בתחלת הלילה אף אם לא חלפו כל השיעור 

 פדיון הבןשיעור 

החמשה שקלים הם שלושים דרהם. ( בהלכות שקלים, והובא בבית יוסף)ם "דברי הרמבהפדיון חמשה שקלים. ולפי שיעור ג. 

יערו ח נאה ש"הגראבימי ו. הדרהם, יש אומרים שהוא חמשה גרםושיעור . (א"ה ס"ד סימן ש"יו)פסק מרן בשלחן ערוך וכך 

אומרים ששיעור פדיון הבן הוא מאה וחמשים גרם, אך ויש גרם.  96בזמנם היה שיעור פדיון הבן ולכן גרם.  3.2 הדרהם

מטבעות  –ויש כיום מדליות ). גרם כסף 89גרם, ולכן די בשיעור שהדרהם פחות משלש להלכה והעיקר אין הלכה כן. 

יותר משיעור פדיון הבן, והוא ממשלתיות שכשנותנים למשה מטבעות כאלו משקלם מאה ואחד גרם כמנין מיכאל. 

 .3(ם ידי חובהויוצאים בה

שיעור פדיון הבן, וימכרם לאבי הבן, ואז יוכל לפדות בהם את מטבעות שיש בהם שהכהן יהיה בכיסו בכל עת טוב ו

 .4 (כור לו המטבעות הללו בסכום מועטלמר ון, מותרואה הכהן שאין לאבי הבן הרבה ממואם )בנו. 

שהרסו את כלומר . (לאכי ב' ח'מ) "ית הלוישחתם בר"בן בחינם, כתבו הפוסקים שעליו נאמר ה שעורך פדיון דםאד. 

 .5(הכהן) ברית הלוי

 בשעת הפדיוןסעודה 

  .6אין בזה חיובאך לערוך סעודה בשעת פדיון הבן. מצוה ה. 

 הפדיוןברכת 

  .7בזמן הגאונים נוסח קדמון שנתקןוהוא “. ובר במעי אמורוך אשר קידש עב”: הבן אומריםבפדיון ו. 

                                                             
 .(ד'ב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  1
 .(ה"ד סימן כ"חיו)ה "ת יביע אומר ח"ושכן העלה בשו .(ד'ב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  2
 .('הב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית ו. (ט", צח"צעמ' )ס גיטין "מבוא לספר ארים נסי עמ 3
 .('הב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  4
 .('הב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  5
 .('וב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  6
קדוש במעי אמו  אינו הרי העוברשקשה ה (א“א סימן מ“פ) קידושיןמסכת ש ב“והרא .('זב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  7

אומרים שקדוש אם כן איך וחייב בפדיון.  ינואדושה ואין בו ק( “דופן יוצא”נקרא ו) ניתוח קיסריבנולד ששתינוק וכפי שיוולד.  עד
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 ותומציל ממהפדיון 

אמרו לחכם מה  .כך היה צועק ,אמר תפדוני ,למות וטהור אחד שהיה נמעשה בבח (ד"סימן של)בספר חסידים ב כתז. 

וחיה כ"ה שנים  ,מיד נתנו לכהן ה' סלעים .לפדותו ויחיהלהם מר א .אמרו כן ,שמא הוא בכור :להםמר א ?הוא אומר

 .8ר כךחא

מים רבות נמצא שאין ממש פעאולם פיל התינוק מחמת מומים שראו באולטרא סאונד. ממליצים להוהרופאים פעמים 

 .9בדבריהם

 ברכותהלכות 

 הטוב והמטיב על יין שאינו גרוע מהיין הראשוןברכת 

א פרי הגפן, ולאחר מכן הביאו לפניו יין משובח רוובירך עליו ב( כמו בקידוש בשבת)ת יין רגיל שהתחיל לשתודם אא. 

ילו יין שאינו גרוע אפאלא  יותר, משובחשהיין השני ולאו דוקא  ."הטוב והמטיב"מברכים על היין השני ברכת יותר, 

 בתנאי שהוא אוכל בסעודה לפחות עם עודו. (סוג אחד של יין וזה סוג אחר, זה מיץ ענבים וזה ייןזה ) מהיין הראשון

 .10(ב“ט ע“ברכות דף נ)הטוב לדידיה והמטיב לאחריני  - "הטוב והמטיב", ועל זה מברך ברכת איש אחד

 הטוב והמטיב בליל הסדרברכת 

י “ה ובברכ“ס קע“א ר“ג ובמג“תע‘ טור סיעי' )הסדר.  הטוב והמטיב על יין בלילהפוסקים אם אפשר לברך ברכת דנו ב. 

אין זה כוסות, שתיית ארבע מוסיף על לכאורה פ ש“אעו בליל הסדר. והמטיב אפשר לברך הטובלהלכה ו. (‘ג שם אות

 .11ודה רשאי לשתות יין הרבה כרצונו, כי בסענחשב מוסיף

 ב"אחרונה על לבן ומעדן וכיוברכה לזמן השיעור 

ברכה אחרונה גם אם לא לעט עטים אותם, מברכים עליהם לוא וכיוצא בהם, שאין שותים אותם אלופריגוט ומעדנים לבן . ג

 .12כל שאכלם בשיעור כדי אכילת פרס[]בזמן שתיית רביעית.  רביעית

 קטן לזימוןצירוף 

לזימון בעשרה שמזכירים שם אולים מחלקים שלזימון בשלושה מותר לצרף אף קטן בן שש שנים. ויש מצטרף לזימון. קטן . ד

 .13ה', אין לצרף קטן אלא בן תשע שנים ומעלה

                                                                                                                                                                                                                      
, "קירש"אמר שצריך לגרוס  (ף“הרי קודם דבריהאחרון  בעמוד ,וילנא דפוסבסוף מסכת קידושין )תורה תמימה ובעל  במעי אמו.

לשמוע,  קשים דבריואך “. תקפיאני הלא כחלב תתיכני וכגבינה”( י' י')כלומר הקריש את העובר במעי אמו, וכתוב בפסוק באיוב 
 ד."כתע שם. בכמו תקפיאני באיו, בבנין הפעיל“ הקריש”לו לומר אשר שהיה 

 .('וב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  8
 .('חב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  9

 .(ח"יב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  10
 .(ח"יב אות "ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  11
אפשר ואינו נוזל שאפשר ללועסו, שלגמרי ר שכל דבר שאינו מוצק "מווביאר . (ב אות ב', ג'"ג ויצא תשפ"גליון רפ)נאמן בית  12

כמו . תמברכים עליו מזונו“ כילה וללועטושיהיה ראוי לא” כל אוכל( ג"ג מהלכות ברכות ה"פ)ם "הרמבוכתב , נקרא לעיטה. לשתותו
מברכים עליה שהכל ואם זו עבה  היא רכה אם“. שתיתא”נקרא  (א“ח ע“ברכות דף ל) , בגמרא"זמיטה" –רבא ‘האוכל שידוע בג

יש . נקרא לועטיםה ז פריגורט.לבן  – שלועסים אותה, אלא שהיא באמצע. כמו למשל אין פירושהועבה מברכים עליה מזונות. 
אזהרות של בן וכראשונים כתוב ללועטו.  עסו. אבל במקורותללו –ך “בסמ שלועטו הוא כמול "ם הנ"בדברי הרמבשהבינו חכמים 

הוא סמיך, לא שותים  הדםווהואיל אוכלים דם. והיינו ה “.ולועטי הדם בחלליהם, רעה תבוא עליהם”: , כתבראובן רבי יצחק בר
 בירחון אור תורה.  א"ש מרן שליט"ע מ"ועד. "כתע .אותו בקלות

 .(ז"עמ' ע)ס גיטין "ובמבוא לספר ארים נסי עמ( ג עמוד קד"אב תשל)א באור תורה "ש בזה מרן שליט"מ עי' 13

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט  נכתב ונערך בחסד ה' עלי

 הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"אמורנו לכות מעשיות" בראשות לשלוח למכון "ה ניתן הערות והארות יתקבלו בברכה
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