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ברכת האילנות: הלכות ומנהגים

רּוְך  הגמרא )ברכות מג, א( מלמדת: "האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומר בָּ

ֵני ָאָדם".  ֶהם בְּ ִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות לִהְתנאֹות בָּ לּום ּוָבָרא בוֹ בְּ עֹוָלמוֹ כְּ ר בָּ ּלֹא ִחסַּ שֶׁ

ברכה זו מקבילה, בוודאי במובן הטכני, לשאר "ברכות הראייה" – ברכות שתוקנו על-ידי חז"ל 

לברך על הראייה או חוויה של תופעת טבע מיוחדת. ברכות אלו כוללות ברכות על הרים וגבעות, 

וכך הלאה. באותה מידה, מברכים על התופעה של לבלוב  ורעמים, על הים הגדול,  על ברקים 

העצים.

ואולם, הברכה קובעת לעצמה סימן נפרד בשולחן ערוך )סימן רכו, שלו רק סעיף אחד(, והיא אף 

נבדלת משאר הברכות לנוכח עיסוק רחב בהיבטים קבליים של הברכה.

את  לברך  חובה  יש  האם  האילנות.  ברכת  של  ומנהגים  בהלכות  אפוא  נעסוק  הנוכחי  במאמר 

הברכה? מה הזמן הנכון לברך אותה? האם מותר לברך את הברכה בשבת? כמה עצים צריכים 

כדי לברך את הברכה על ראייתם? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

האם חובה לברך?

אין חובה על האדם לצאת מדרכו כדי לראות הרים גבוהים, לשמוע רעמים או לראות את הים. 

הברכה שאנו מברכים על תופעות טבע אלו ואחרים הן ברכות הראייה – כאשר אדם רואה את 

אחת התופעות, עליו לברך את הברכה. הברכות הן נסיבתיות: הן תלויי נסיבה, ואין בהן חובה.

עקרונית, לברכת האילנות יש את אותו המעמד: כמו שאין חובה לטוס לשווייץ כדי לברך על 

האלפים, כך אין חובה ללכת ולראות עצים מלבלבים כדי לברך עליהם. מכאן כתבו כמה פוסקים 

שאנשים אינם רגילים בדרך כלל לברך ברכה זו.

ועולם, כמה פוסקים כותבים רבות בשבח ברכה זו, ומזכירים שמנהג תלמידי חכמים להקפיד 

לברך את הברכה אחת בשנה )עי' לבוש, סימן רכו; ערוך השולחן, שם; אשל אברהם )בוטשטש, 

שם(. 

הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל נזהר לברך את הברכה, והעיד על עצמו שמאז הגיעו למצוות לא 

הפסיד מעולם את הברכה )הליכות שלמה, תפילה פרק כג, הערה קכא(.

פרשת ויקרא תשע"ז

את  לברך  חובה  יש  האם  האילנות.  ברכת  של  ומנהגים  בהלכות  נעסוק  השבוע  מאמר 

הברכה? מה הזמן הנכון לברך אותה? האם מותר לברך את הברכה בשבת? כמה עצים 

צריכים כדי לברך את הברכה על ראייתם? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

ויקרא, שהיא תחילת  תחילת ספר 

הציווי על מעשה הקרבנות, מדגיש 

שאינו  דבר   - הרצון  עניין  את 

דגש  לפי  מצוות.  בשאר  מודגש 

חייבת  הקרבן  הקרבת  הכתוב 

להיות לרצונו של אדם.

ומנחה  קרבן  הקרבת  של  הרעיון 

ויקרא.  בספר  התחדש  לא  ה'  לפני 

מזכיר  בראשית,  בפרשת  כבר 

קין  שהקריבו  המנחה  את  הכתוב 

דחף  הרגישו  הנראה  שככל  והבל, 

שגמל  בטובה  הטוב  הכרת  לבטא 

להם ה'. יתירה מכך, חז"ל )ע"ז ח( 

אומרים שאף אדם הראשון הקריב 

העולם  חרב  שלא  בראותו  קרבן, 

צאתו  עם  נח,  גם  החטא.  בעקבות 

מן התיבה, חנך את העולם החדש 

בהקרבת קרבנות לה'.

אומות  בין  מוצאים  אנו  כן  כמו 

הרווח  המנהג  את  העתיק  העולם 

לאלילים  וקרבן  מנחה  להקריב 

שונים ומשונים. 

בין  מפריד  גדול  מרחק  אולם, 

לאלוהיהם,  העמים  קרבנות 

וקרבנות ישראל לה'. אצל האומות, 

המנחה מוגשת לאליל כמין שוחד, 

מזעמם  האלים  פני  את  לכפר 

אצל  ואילו  מנקמתם.  ולהינצל 

קרבה  מלשון  הוא  הקרבן  ישראל, 
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באיזה חודש מברכים?

נחלקו הפוסקים אם יש לברך את הברכה דווקא בחודש ניסן, או שמא ניתן לברכו מוקדם יותר 

וגם מאוחר יותר. יש פוסקים שמדייקים מלשון הגמרא, וכן לשון השולחן ערוך, שיש לברך את 

הברכה דווקא בחודש ניסן. גם פוסקים שמזכירים שיקולים קבליים מקפידים שיש לברך דווקא 

בחודש ניסן )עי' ברכי יוסף רכו, ב; כף החיים רכו, א; בדי השולחן יח(.

ואולם, אחרים אינם מבחינים בכך, ומבארים שדברי הגמרא אינם מכוונים לחודש ניסן דווקא, 

ולא הוזכר החודש אלא מפני הרגילות של עצים ללבלב בתקופה זו. אם אדם רואה לראשונה 

דעות  זו  עליהם.  מלברך  מניעה  כל  זו  לדעה  אין  השנה,  של  אחרים  בחודשים  בלבלובם  עצים 

כל הראשונים שכתבו על הסוגיה )עי' בריטב"א, ראש השנה יא, א; ספר האשכול א, כט; רוקח 

שמב(, ודעת פוסקים רבים )משנה ברורה רכו, א; בדי השולחן, שם; שו"ת יחווה דעת א, א(.

לכתחילה, ראוי אפוא להמתין עד לניסן כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. אולם, אם יש חשש שלא 

יראה עצים בלבלובם בחודש ניסן, או אם כבר עבר חודש ניסן וטרם בירך את הברכה, יש לברך 

במוקדם או במאוחר )כך הדין בוודאי נוהגים מנהג אשכנז; על הנוגעים מנהג ספרד להיזהר יותר 

לברך דווקא בחודש ניסן; עי' גם בכף החיים(.

הנ"ל נכון דווקא ביחס למקומות המיושבים בהמיספרה הצפונית, שבהם העצים מלבלבים סביב 

חודש ניסן. בהמיספרה הדרומית, שם עונות השנה הן בהיפוך, וכן במקומות הצפוניים שבהם 

כל  מלבלבים,  שהעצים  מתי  לברך  יש  הדעות  לכל  מתאחר,  והלבלוב  מאוחר  מסתיים  החורף 

מקום לפי עונתו )שו"ת הר צבי, אורח חיים א, קיח; שו"ת ציץ אליעזר יב, כ; ערוך השולחן רכו, 

א(.

לברך ביום השבת

ביחס לברכה ביום השבת אנו מוצאים חילוק בין פוסקים אשכנז לבין פוסקים עדות המזרח. בכף 

החיים )רכו, ד( כותב שאין לברך ביום השבת, מחשש שהמברך עלול לקטוף פרי מהעץ. הרב 

חיים פלאג'י מוסיף שהמנהג בקושטא )כיום איסטנבול( היה לברך בשבת, ואילו המנהג באיזמיר 

היה שלא לברך בשבת )ספר מועד לכל חי א, ח(.

יש מציינים לדברי הגמרא  גם בקרב פוסקים ספרדיים אנו מוצאים חילוקי דעות, שכן  אולם, 

בסוכה )לו, ב(, שם מבואר שמותר להריח הדס המחובר לקרקע בשבת, למרות שאסור להריח 

אתרוג שמחובר לקרקע. ההבדל בין השניים הוא ביחס לאתרוג יש חשש שהמריח יתלוש את 

האתרוג, שעיקר שימושו לאכילה, ואילו ביחס להדס אין חשש כזה, כיון שעיקר שימושו לריח 

– וניתן להריח אותו גם בהיותו מחובר.

ומכאן עולה שגם ביחס לברכת האילנות,  י(,  )אורח חיים שלו,  חילוק זה מוזכר בשולחן ערוך 

מותר לברך על אילנות בשבת, ואין לחשוש שמא יבוא לקטוף את הפרי )שבינתיים אינו אלא 

פרח; עי' בשו"ת יחווה דעת א, ב(.

פוסקים אשכנזים אינם דנים בשאלה של ברכת האילנות בשבת, ומתוך שתיקתם יש ללמוד 

שאין מניעה לברך את הברכה בשבת, על הדרך שמברכים שאר ברכות הראייה בשבת )עי' ספר 

מהדורת  פסח,  של  בהגדה  הו"ד  זצ"ל,  אלישיב  לרב  והנהגות  הליכות  קנז;  עמ'  הברכה,  וזאת 

רא"ם(.

היכן וכמה

לפי מקורות קבליים, כדי לברך את הברכה יש לצאת את העיר ולהגיע למקום שיש בו עצים 

רבים. עיקרון זה מבוסס על לשון הגמרא, המציינת את "מי שיוצא בימי ניסן ורואה עצים". 

להמשיך   - הרמב"ן(  שכותב  )כמו 

את קרבת האדם אל בוראו. 

'זרה'.  היא  העבודה  האומות,  אצל 

הקרבנות  עבודת  ישראל,  אצל 

נותנת ביטוי ליחס העמוק בין בורא 

לבין נברא.

דומה שמסיבה זו קרבן חייב להיות 

לרצון )להלכה אין אפשרות לכפות 

ניתן  מעשים  על  קרבן(.  הבאת  על 

ניתן  לא  יחס  על  ואילו  לכפות. 

מעשה;  הינו  כפוי  מעשה  לכפות. 

קרבה  מעשה  יחס.  אינו  כפוי  יחס 

של הקרבנות - מעשה שכולו יחס 

- חייב להיות לרצון.

לבין  ישראל  עם  בין  ההדדי  היחס 

ביציאת מצרים, ברגע  כונן  הקב"ה 

לידת מצרים כעם. לא בכדי התגלה 

"למען   - מצרים  ביציאת  הקב"ה 

 - הארץ"  בקרב  ה'  אני  כי  תדע 

כעם.  ישראל  גילוי  עם  בבד  בד 

ישראל והקב"ה נגלו באותו מעמד, 

בין  היחס  היה  הגילוי  עומק  כי 

שלכן  ייתכן  הקב"ה.  לבין  ישראל 

הקרבה  קרבן:  עם  ממצרים  יצאנו 

המגולמת בקרבן כוננה את מערכת 

היחס שנוסדה.

חג הפסח היא אפוא חג הרצון, חג 

ויה"ר שנזכה לגילוי אחרית  היחס. 

כראשית, עד שיתגלה היחס הנפלא 

בין ישראל לאביהם שבשמים לעין 

כל, ויעשה לנו הקב"ה ניסים "כימי 

צאתך מארץ מצרים".  

בעיצומה  שאנחנו  לב  שימו  אנא 

לצורך  חיטין"  "מעות  מגבית  של 

תלמידי חכמים זקוקים. מי שנדבה 

רב  בהידור  זו  מצווה  לקיים  רוחו 

יכול לתרום דרך האתר.
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מהות הבדיקת חמץ לאחר שהבית נוקה היטב

שאלה:

אם הבית נקי אז אני חייב לעשות בדיקה עם ברכה ? מה שונה אוטו שלא מברכים עליו? תודה רבה!

תשובה:

שלום רב

בכל מקרה הבית חייב בדיקה בברכה, משתי סיבות: א. כיון שהוא מקום שמכניסים בו חמץ, הוא אינו מופקע מחזקתו אלא באופן שתיקנו חז"ל, 

וכיון שבשעת הנקיון לא נעשתה בדיקה לפי הכללים הראויים, עדיין יש חובה לבדוק. ב. סברא מענינת שמעתי בשם הגר"ח קניבסקי, ובהקדם שאלה 

נוספת, הרי הבדיקה נעשית די בהעברה ולא בדקדוק מספיק כמו אם הייתי חושש באמת שיש חמץ בכל פינה, אם כן מה התועלת בה. והסביר, שכיון 

שנעשה נקיון יסודי כמו שאמרת, עיקר הבדיקה היא לעבור עם נר בכל מקום לברר שאכן הוא נוקה כראוי, וןלא באמת לבדוק בו כל חריץ, אלא לשים 

לב היטב לכל המקומות הקיימים, אולי יש חריץ שלא נוקה.

ברכב הבדיקה ללא ברכה, כיון שעיקר התקנה היתה על הבית, ולא על כלים חפצים וכו'. )ראה חק יעקב סי' תלו סקי"ז(.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

ב-ג;  רכו,  החיים  )כף  "עצים"  ולראות  העיר,  את  "לצאת"  שיש  מכאן 

שו"ת לב חיים ב, מד(.

המוקדמים  ההלכה,  פוסקי  בדברי  מוזכרים  אינם  אלו  תנאים  ואולם, 

והמאוחרים, ומדבריהם עולה בבירור שניתן לברך את הברכה גם בתוך 

העיר, על עצים הגדלים בחצר פרטית.

פוסקים  יש   – שניים  רבים  מיעוט  כאשר   – רבים  עצים  לשאלת  ביחס 

באצבע  מורה  )עי'  אחד  מעץ  יותר  על  לכתחילה  לברך  שיש  הכותבים 

אחרים  מנגד,  שם(.  והנהגות,  הליכות  שם;  אליעזר,  ציץ  שו"ת  קמח; 

כותבים שדי בעץ אחד אפילו לכתחילה, והשימוש בלשון רבים )"עצים"( 

)עי'  נוספים  במקומות  מוצאים  שאנו  כפי  בלבד,  גנרית  כלשון  משמש 

... והמדבריות,  במשנה, ברכות נד, א, שם מבואר שמברכים על ההרים 

כולם בלשון רבים, למרות שכמובן מברכים גם על הר אחד ומדבר אחד(.

בשו"ת רבבות אפרים )ח, עז( מתעד שפעם ראה את הרב משה פיינשטיין 

זצ"ל מברך על אילן אחד.

זמן מוקדם וזמן מאוחר

ועוד  נקטרינות,  אפרסקים,  שזיפים,  רימונים,  תפוזים,   – רבים  פירות 

– מתחילים את קיומם מתוך לבלוב של פרח. עם הזמן, הפרח מבצבץ 

ועולה, ואחרי )לאחר תהליך של פולינזיה( הפרח נופל והפרי, קטן מאד, 

מופיע ומתחיל לגדול.

עד  הלבלוב,  תקופת  מתחיל  כאשר  הוא  הברכה  את  לברך  הנכון  הזמן 

)משנה  לברך  אין  שוב  מגודל,  הוא  כאשר  המלא.  לגודלו  גדל  שהפרי 

ברורה רכו, ד(.

באופן כללי, אין לברך ברכות הראייה אלא בפעם הראשונה שבה נתקל 

אדם בתופעה המסוימת. הסיבה לכך היא שמברכים את הברכה כתגובה 

ספונטאנית של הודיה ושבת לה' על נפלאות הטבע. יש אומרים שהוא 

הדין ביחס לברכת האילנות, שאין לברך את הברכה אלא בפעם הראשונה 

שאדם רואה את העצים בלבלובם )מחצית השקל רכה, ט; חיי אדם סג, 

א; קיצור שולחן ערוך ס, א(.

מנגד, המשנה ברורה )רכו, ה( פוסק שאין הדבר כן, אלא גם אם לא בירך 

אדם את הברכה בראייתו הראשונה, עדיין יכול לברך כאשר הוא רואה 

יותר. הסיבה לכך היא שלבלוב הינו תופעה עונתית,  שוב בזמן מאוחר 

ולכן יש לברך את הברכה לכל תקופת הלבלוב )פסקי תשובות רכו, הערה 

נד(.

נשים והברכה

אין ספק שנשים אשכנזיות מברכות את הברכה, כפי שהן מברכות גם על 

מצוות עשה שהזמן גרמא. אמנם נשים פטורות ממצוות אלו, אך בקיומן 

את המצוות נהוג במנהג אשכנז שאף נשים מברכות על המצווה.

בנוגע לברכת האילנות, גם נשים ספרדיות מברכות את הברכה, משום 

שניתן לברך את הברכה גם לאחר חודש ניסן )לפי רוב הפוסקים(, ואין 

הברכה אפוא תלויה בזמן אלא בתופעה של הלבלוב )אור לציון ג, ו, א(.

גם לפי הדעה שאין לברך אלא בניסן, יש לומר שההגבלה אינה קשורה 

ל"זמן גרמא", כי היא תלויה לתופעת הטבע ולא לתקופת השנה )טורי 

בברכת  אלא  ב"מצווה"  מדובר  שלא  לומר  יש  עוד  ב(.  כ,  מגילה  אבן, 

הראייה, והכלל של "זמן גרמא" אינו חל עליה.
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הלשנה למשטרה על עובד ציבור שמועל בתפקידו

שאלה:

שלום הרב!

 אשמח אם הרב יכול לעזור לי בשאלות אלו. נשאלתי על ידי חבר והוא רוצה גם אתת המקור לתשובה.

יודעים שיפגעו לו במקום העבודה  יודעים על נושא משרה ציבורית שסרח מעט ומקבל כסף מהצד, הייתם מספרים למרות שאתם  והייתם  אם 

ובפרנסה שלו )יכול להיות שיועמד לדין על כך?( שמעתם על עו”ד שעובר על כללי האתיקה, האם הייתם מדווחים עליו ללשכת האתיקה, בידיעה 

שהתלונה יכולה להשעות אותו מהלשכה ואף לפגוע בוו כעו”ד, בנוסף לכך לפגוע בפרנסתו ובפרנסת בני משפחתו?

תודה רבה!

תשובה:

שלום רב,

אדם שמועל באימון הציבור ומקבל החלטות במקום לפי מקצועיות לפי כספי השוחד שהוא מגייס, זה חמור מאד אבל איני רואה שיהיה מותר 

למסור אותו לשלטונות, ובודאי שלא לפני אזהרה שלא יעשה כן בעתיד.

מקורות:

הפוסקים לדורותיהם כבר נשאלו בשאלות דמות. האם מותר למסור גנב לשלטונות למרות שאנו יודעים שהשלטונות ינהגו בו שלא עפ"י המגיע 

לו בדין התורה. ראה בשו"ת פנים מאירות )ח"ב סי' קנה( שדן בשאלה זו וסיים: "וחוכך אני מאד שלא למסרו לערכותיהם, וכבר אמרו חכז"ל כתוא 

מכמר, יש לחוש, שאם יודה ידינו אותו למיתה, כללא דמילתא בהא נחתא ובהא סלקא, אם יראה עפ"י עוצם בינתם וחכמתם להסיר ממנו מוקשי 

עוד  וראה  עכ"ל,  בצע  ושונאי  ד'  יראי  תורה  בעלי  שלשה  שיסכימו  ובלבד  האמת,  על  שיודה  כדי  קצת,  ליסרו  ניתן  רשות  לזה,  הגורם  ודבר  מות, 

בתשב"ץ )ח"ג סי' קס"ח(. ובשו"ת מנחת יצחק ח"ט סי' ט' אות ב'. וראה גם בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ה סוף סי' ט' שצידד לומר שלא למסור אותו 

לשלטונות משום שהם יענישו אותו שלא במסגרת המגיע לו עפ"י התורה. אולם אם יש חשד סביר שהוא ימשיך לעשות זאת גם לאחר אזהרות, 

תשאל שוב מה לעשות.

שוטר שהחרים נפצים מילדים ונתן אותם לקרוב משפחה לשחק

שאלה:

אדם שקרוב משפחה שלו שוטר, שהחרים לילדים המשחקים עם "נפצים" בפורים ונתן לקרובו, שהיה "מפוצץ אותם להנאתו".

היום, ברוך ה', חזר בתשובה, ושואל לעניין גזל, הרי קרובו השוטר היה מחרים ובסוף נותן לו לשחק בהם.

תשובה:

שלום רב,

אין איסור גזל ואינו חייב להשיב לילדים שהחרימו מהם. ברור שלכתחילה היה אסור לו להשתמש בהם, כשם שאסור לאותם ילדים, ויש בכך גם עוול 

להחרים מילדים כדי לתת לקרוב משפחה, אבל לא איסור גזל.

מקורות:

לציבור יש זכות להחרים חפצים מסוכנים ואין בכך איסור גזל. עיין רמ"א אבן העזר סי' כח סעיף כא ועוד. בנושא זה ברור שכל הציבור עם רבניהם 

מסכימים להחרמת הנפצים.

יש מקום לומר שאין זכות להחרים אלא על מנת להשמיד ולא כדי להעביר לקרוב משפחה לשחק בהם. עם זאת נראה שאין חשש גזל, מאחר ובעצם 

ההחרמה השוטר פעל בהתאם לפקודת משלחיו ומה שעשה עם הנפצים לאחר מכן אינו מפקיע מזכות המשטרה להחרים. כמו כן, מסתבר שקרוב 

המשפחה היה יותר מבוגר ואחראי מאשר הילדים וממילא גם בהחרמה זאת יש תועלת והקטנת הסכנה.
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