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 9/11/18ו תשע"ט, יסלא' בכ ,, ברוך הבא בקהלינוברוך הבא בשם ה', איתמר בן נועה

 

 :פתיחה שיר

 ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב., ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים

 ַבֵקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו. ,סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב ּוְשָפֶתיָך ִמַדֵבר ִמְרָמה., ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע

 

  סבתא דורית תפתח בדברים אודות הטקס ומשמעות "פדיון הבן".

ולאחר מכן  , שתהא זו סעודת "מצווה",נוהגים לפתוח את האירוע בבציעת לחם או חלה ואכילתםאחרי דברי פתיחה וברכות, 

 .מתחיל טקס הפדיון עצמו

 

 :ברכה בכניסת האם והתינוק

ִים, ּפַּ ְך ּפֹוְרִשים כַּ א, ּבֹוִאי ֵאם, ָאנּו לָּ א  ּבֹוִאי ִאמָּ ְחִזיִקי נָּ ִים. ךזַּ ו רךילד ּוְבֵחיֵקְך הַּ  ֵעינַּ

ְכִניִסיה ם, - קהלינוֶאל  והַּ ם ּוְבִרית ָאדָּ ע ֶשל ְּבִרית עֹולָּ ם. פדינוֻהֶלֶדת יְ  ֶּפֶלא ֶרגַּ  ְּבחֹותָּ

ה ל ְמִתינָּ אן עֹוֶמֶדת מַּ ה, ךכָּ חָּ ִמְשּפָּ ל הַּ ד כָּ ח, ל יַּחַּ ֶּפתַּ ה. ךֲחֵבִרים עֹוְמִדים ּבַּ כָּ ת ְּברָּ תָּ  נֹוְשִאים מַּ

ה, ל ִצְבֵעי ְּפִריחָּ ִגישּו, ִשיר ִּבְשלַּ ה יַּ ב ֵזר ֶשל ַאֲהבָּ ל הָּ ְעגָּ מַּ ה. אֹור ְוֹאֶשרא ֶאל הַּ  ְוִשְמחָּ

ה, עָּ שָּ ה הַּ א, ּבֹוִאי ֵאם, ִכי ִהִגיעָּ ֲהנָָּאה, ּבֹוִאי ִאמָּ ה ּבַּ ה עֹוֶמֶדת ְוצֹופָּ ה ְשֵלמָּ  ְקִהלָּ

ל ֶשל ֹחם ִהיא ל ִיְך ִהיא ֹקְרָאה: ךגַּ ת ְוֵאלַּ חַּ ָאה! שֹולַּ ּבָּ ה הַּ אך רּווב ְּברּוכָּ ּבָּ  (, מדרשת אורניםמוטי זעירא: כתב )     !הַּ
 

 

, איתמר בן נועה , את התינוק  מביאים יחד –אריה  –האם, יחד עם הסבא  –כהנים, יושבת ליד השולחן, ונועה בת הרבה נטלי , 

 ועתה מתחיל הדו שיח עם הרבה נטלי: השולחן. המונחתעל כרית ומניחים אותו 

 

  :הסבא אריה,

ֵאִלית נועה ביתי רְׂ ָדה ַהִישְׂ כֹור. בנה וזהו , ֵבן ָילְׂ   ַהבְׂ

כֹוִרי, נכדי וֶזה הּוא בְׂ ִאמֹו ֶרֶחם ֶפֶטר וְׂ ֵאִלית, לְׂ רְׂ דֹותֹו, ִצָּוה הּוא ָברּוְך וַהָקדֹוׁש ַהִישְׂ  ֶׁשֶנֱאַמר: ִלפְׂ

דּוָיו ֶדה חֹוֶדׁש ִמֶבן "ּופְׂ ָך ִתפְׂ כְׂ ֶערְׂ ָקִלים ֲחֵמֶׁשת ֶכֶסף בְׂ ֶׁשקֶ  ׁשְׂ ִרים ַהקֹוֶדש לבְׂ  י"ח )במדבר הּוא" ֵגָרה ֶעשְׂ

ֶנֱאַמר: (,16 כֹור ָכל ִלי "ַקֶדׁש וְׂ ֵני ֶרֶחם ָכל ֶפֶטר בְׂ ָרֵאל ִבבְׂ ֵהָמה ָבָאָדם ִישְׂ  .(2 י"ג שמות) הּוא" ִלי ּוַבבְׂ

 
לחילופין בכור לעבודת אלוהים או ה נכדו/ה, במתן בניבחרובמה  םאות תאלושוואל הסבא אריה, הרבה נטלי פונה אל האם, נועה, 

 :  ?1בחמישה סלעים הבן/הנכדבפדיון יבחרו 

 

  הכהן: בת נטלי, הרבה

צ ֵאיֶזה כֹוֶרך נךב יֹוֵתר, וִתרְׂ ָלִעים ֲחִמָשה אֹו  ? זה בכורך נכדך נועה, ֶזה בְׂ ת  סְׂ ַחַיבְׂ יֹונֹו םֶׁשִנתְׂ ִפדְׂ  ?בְׂ
 

  מרו ביחד:אנועה ואריה מתייעצים....ואם רוצים לפדות את איתמר, אז י

 

  :יחד הסבא, ואריה האם נועה

דֹות חנוֲאנ ציםָחפֵ  ִני נועה, בן איתמר ֶאת ִלפְׂ ֵהא  ,בכורי נכדי בכורי/ בְׂ ֵמי ךל וְׂ יֹונֹו דְׂ ַחַיבְׂ  ִפדְׂ  נוֶׁשִנתְׂ
 .ַהתֹוָרה ִמן

                                                           
 87/11/1-לפי שער יציג ל מ+מע"47$ ₪,  202= גרם כסף טהור. וזה שווה כיום 100=   שווי חמישה סלעים 1



 
ומברך את הברכה על פדיון הבן, כשהוא מתכוון בלבו ובדעתו  חדשים שקליםסכום הפדיון בממשיך להחזיק בידו את  אריה הסבא

 :בת הכהן ,ירבה נטללתת את הכסף ל

 

  :מברך הסבא אריה

ָׁשנּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך ֹלֵהינּו-אֱ  י-ֲאֹדנָ  ַאָתה ָברּוְך ֹוָתיו ִקדְׂ ִמצְׂ ִצָּונּו בְׂ יֹון ַעל וְׂ  .ַהֵבן ִפדְׂ
 

 :מברכים ביחד האמא ונועה הסבא אריה

ָמנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך ֹלֵהינּו-אֱ  י-ֲאֹדנָ  ַאָתה ָברּוְך ִקיְׂ ִהִגיָענּו וְׂ ַמן וְׂ  .ַהֶזה ַלזְׂ
 

 :תבמטבעות, מעבירן בסיבוב מעל ראש התינוק, ואומר תאוחזרבה נטלי את דמי הפדיון, והייתן הסבא אריה לרבה נטלי כעת 

 

 הכהן: בת נטלי, הרבה

ִיָכֵנס ֶזה, ַעל ָמחּול ֶזה ֶזה, ִחילּוף ֶזה ֶזה, ַתַחת ֶזה ַחִיים ַהֵבן ֶזה וְׂ תֹוָרה לְׂ ַאת לְׂ ִירְׂ  ָׁשַמִים. ּולְׂ
ִהי ֵׁשם ָרצֹון יְׂ ַנס ֶׁשכְׂ יֹון ֶׁשִנכְׂ ִפדְׂ תֹוָרה ִיָכֵנס ֵכן לְׂ ֻחָפה לְׂ ַמֲעִשים ּולְׂ  .טֹוִבים ּולְׂ

 

המסורתית, באורך  "ברכת הכהנים" -אותו ב כתעל ראשו של התינוק, ומבר האת שתי ידי הרבה נטלי שמהלאחר מעשה הפדיון 

 :חיים, בבריאות ובשלום

 

 מברכת: נטלי הרבה

ָך ִשמְׂ ַרִים ֹלִהים-אֱ  יְׂ ֶאפְׂ ַנֶשה כְׂ ִכמְׂ  .(20 מ"ח )בראשית וְׂ

ָך ָבֶרכְׂ ֶרָך, י-ֲאֹדנָ  יְׂ מְׂ ִיׁשְׂ ָיֵשם ֵאֶליָך ָפָניו י-ֲאֹדנָ  ִיָשא ִויֻחֶנָך, ֵאֶליָך ָפָניו י-ֲאֹדנָ  ָיֵאר וְׂ ָך וְׂ  .(24 ו' ')במ ָׁשלֹום לְׂ

ֶרָך י-ֲאֹדנָ  ָך י-ֲאֹדנָ  ֹׁשמְׂ ִמיֶנָך ַיד ַעל ִצלְׂ  ,(5 קכ"א )תהלים יְׂ

ָך י-ֲאֹדנָ  ָמרְׂ ֹמר ָרע ִמָכל ִיׁשְׂ ֶׁשָך ֶאת ִיׁשְׂ  ,(7 קכ"א )תהלים ַנפְׂ

נֹות ָיִמים אֹוֶרְך ִכי ָׁשלֹום ַחִיים ּוׁשְׂ  .(2 ג' )משלי ָלְך יֹוִסיפּו וְׂ

 

 .זולנוכחים במקום לשתות מכוס  נת, שותה מן הכוס, ואף נותרבה נטלי, בת הכהן, מברכת על הייןלסיום מוזגים לכהן כוס יין וה

 

 נטלי: הרבה
 ;האדםליוצרי  –בפרי הגפן לשמחת אוהבים בבנם ונכדם ְנַקֵדׁש ֶאת ָהֶרַגע 

ַצְלָמם  י ַהּבֹוְרִאים ָאָדם ּבְ ָכל ַהַחי ְוַהַקָים; ּוְמיּוָחד ִחידי -ְלַחּיֵ  ּבְ

ָאַהב הסב  וַיְחלֹם ב ּתֹל ב -ֲחלֹום ׁשֶ ל ָזָהב; וִאּמ  וִתׁשְ  ִנּגּוִנים ׁשֶ

לֹום פדיון זה ֵהא י ָרֵאל ּוְלָכל ָהעֹוָלם; -ִסיַמן ְלׁשָ  ִלְבֵני ִיש ְ

 ָאִביב ּוְפִריָחה ְלֻכּלָם; ִביאשת - היוםפדינו נפשך איתמר 

ּתֶ  יק ִנׁשְ א זה הקטן שגדול יהיה, איתמר  פדיוןה ְוַנְמּתִ ְקַהל בשמחה  ָנִרים ּכֹוס ַלּבָ  ;זהּבִ

יקֹות ְוִחּבּוק  ים ִנְפָלִאים ְנַאֵחל ּוְניַ  - מכל ישראלְנׁשִ  ֵחל.יְלַחּיִ

 
ִרי בֹוֵרא ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך ֹלֵהינּו-אֱ  י-ֲאֹדנָ  ַאָתה ָברּוְך  .ַהָגֶפן פְׂ

 

 כל ימי ימי חייך.יברכך ה' מציון , וראה בטוב ירושליםיברכך ה' מציון 
 שלום על ישראלוראה בנים לבניך 

 

 מזל טוב!בסימן טוב וב


