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ברכת "שהחיינו" בבין המצרים
נדון  "בין המצרים", או ל"לשלשת השבועות" כפי הזמן נקרא לפעמים,  כיון שנכנסו לתקופת 

במאמר הנוכחי בהלכה שעולה לעתים בתקופה זו: לברך את ברכת "שהחיינו".

יש מקרים רבים שבהם אנו מברכים את ברכת "שהחיינו": על אכילת פרי עונתי חדש; על קניית 

נסיבות  וכן   – לידת הבת  וחשיבות; על  יוקר  בו  בגד )חשוב( חדש; על קניית מוצר אחר שיש 

נוספות.

האם יש לברך את ברכת שהחיינו בנסיבות אלו גם בתקופת בין המצרים? עד כמה חובה להימנע 

מכך? האם יש הבדל בין ימי החול לבין שבת לעניין זה? ואיך הלכה זו משליכה על שאלת עריכת 

קניות בתקופה זו? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

שהגיענו לזמן הזה

את ברכת "שהחיינו" אנו מברכים על שמחת זמנית: כאשר אנו חווים רגשי שמחה לרגל מאורע 

משמח, מברכים את הקב"ה "שהגיענו לזמן הזה".

כיון שתקופת בין המצרים היא זמן של אבל, זמן שבו אנו מרגישים את הכובד המלא של חורבן 

בית המקדש ומתאבלים על האבדן, כתבו רבים מבין הפוסקים )כפי שנראה להלן( שיש להימנע 

מברכת שהחיינו בתקופה זו. אולם, דברי הפוסקים אינם שווים בעניין זה, וחשוב להבהיר את 

הדעות השונות, ואת ההשלכות ההלכתיות.

יוסף )אורח חיים, סימן תקנא( מציין את עיקר הדין מדברי המהרי"ל, שהביא מה"ספר  הבית 

יצירה" שיש להימנע מברכת שהחיינו בתקופת בין המצרים.

המהרי"ל עצמו כותב שהכוונה לדבר שניתן לדחותו לאחר תשעה באב: "ונראה לעניות דעתי 

את  מחמיצין  אין  הבן  פדיון  מיקרי  אי  אבל  מלבוש,  או  פרי  כגון  לדחויי,  דאפשר  מילתא  כגון 

המצוה או הברכה". 

כאשר אין אפשרות לדחות את אכילת הפרי החדש עד לאחר בין המצרים, בדרכי משה )שם( 

הבין בדעת מהרי"ל שעדיין יש להימנע מאכילת הפרי. אולם, הביא שם בשם שו"ת בנימין זאב 

פרשת פנחס תשע"ז

השבוע.  נכנסנו  אליה  המצרים,  בין  בתקופת  "שהחיינו"  בברכת  עוסק  השבוע  מאמר 

האם יש לברך את ברכת שהחיינו בנסיבות אלו גם בתקופת בין המצרים? עד כמה חובה 

להימנע מכך? האם יש הבדל בין ימי החול לבין שבת לעניין זה? ואיך הלכה זו משליכה 

על שאלת עריכת קניות בתקופה זו? 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!

תחילת הפרשה ממשיכה את המתואר 

המופלא  מעשהו  של  הקודמת  בפרשה 

אהרן  בן  אלעזר  בן  "פינחס  פינחס:  של 

הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל 

כליתי  ולא  בתוכם  קנאתי  את  בקנאו 

את בני ישראל" )במדבר כה, יט(.

'קנאה'.  ושוב מוזכרת כאן המלה   שוב 

את  שקינא  בכך  בקנאות  נהג  פינחס 

כתוצאה  ישראל.  בני  בתוך  ה'  קנאת 

ישראל  בני  את  כילה  לא  הקב"ה  מכך, 

המשחקת  'קנאה'  אותה  מהי  בקנאתו. 

תפקיד מרכזי בפרשת פינחס?

כמענה לכך, חשוב להפריד בין 'קנאות' 

'נקמה', שהינן שתי מידות שונות  לבין 

במהותן.

ב'קניין',  שורשה  ה'קנאות'  מידת 

אבוד  או  חסר  קניין  השבת  ועניינה 

מידה  במסגרת  פועלים  כאשר  לבעליו. 

זו, משתדלים להסיר כל דבר שנוגד את 

ופועלים  האדם,  של  הקניינית  זכותו 

בניגוד  זאת  החסר.  הקניין  את  להשיב 

למערכת  שייכת  שאינה  ל'נקמה', 

בעצמו,  לאדם  נוגעת  אלא  קניינים, 

ובכך  ומבקשת להשיב רעה תחת רעה, 

'גואל הדם'( את  לגאול, כביכול )כעניין 

כבוד האדם הפגוע.

הייתה  ישראל  בבני  מואב  בנות  פגיעת 

'שייך'  ישראל  עם  'קניינית'.  פגיעה 

לעם,  אותנו  יצר  ית'  הוא  להקב"ה: 

כמאמר הכתוב "עם זו יצרתי לי תהילתי 
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שכאשר לא תהיה אפשרות לברך ברכת שהחיינו לאחר זמן, יש לאכול את הפרי ולברך שהחיינו 

גם בתוך תקופת בין המצרים.

שלדעת  לציין  יש  יז(.  תקנא,  חיים  )אורח  וברמ"א  ערוך  בשולחן  להלכה  מובאים  אלו  דברים 

הערוך השולחן )תקנא, לח( המנהג להימנע מברכת שהחיינו חל רק בתשעת הימים, ולא בבין 

המצרים. אולם, ברור שאין המנהג כן.

ברכת שהחיינו בשבת

נחלקו הפוסקים ביחס לברכת שהחיינו בשבת של בין המצרים.

וכן  זו,  בתקופה  שהחיינו  ברכת  לברך  שאסור  האריז"ל  מדברי  ציין  מב(  )תקנא,  אברהם  במגן 

האיסור חל אפילו בשבת. יש לשים לב שהאריז"ל נקט בלשון איסור, ולא בלשון "טוב להיזהר" 

כלשון השולחן ערוך. בניגוד לכך, דעת הגר"א )שם( הוא שמדובר ב"חומרא יתירה", ולפי שיטתו 

אין צורך להימנע מברכת שהחיינו בתקופה זו.

במשנה ברורה )תקנא, צח( כתב שמתוך המחלוקת הנ"ל בעניין ברכת שהחיינו יש למצוא פשרה 

בין השיטות. בימי החול יש להימנע מן הברכה, אך בשבת יש להקל ולברך ברכת שהחיינו. מצאנו 

מקור קדום להוראה זו בספר חסידים, שכתב שמותר לברך שהחיינו בשבת.

חדש  פרי  אדם  ימצא  לא  כאשר  שגם  ברורה(  המשנה  )וכן  אברהם  המגן  כתב  זו,  גישה  לאור 

לאחר תקופת בין המצרים, שלפי שיטת הרמ"א מותר לאכול פרי חדש ולברך שהחיינו גם בבין 

המצרים, הרי שכאשר הדבר אפשרי יש להמתין עד לשבת כדי לאכול את הפרי, ולא לאוכלו 

ולברך "שהחיינו" ביום חול.

כל  על  מוסכם  אינו  המצרים,  בין  של  בשבת  שהחיינו  לברך  מותר  לפיו  הנ"ל,  ההלכה  פסק 

הפוסקים. כפי שמביא בשערי תשובה )תקנא, לח(, יש שחלקו עליו וסברו שאין לברך אפילו 

ועוד פוסקים  זה על דעת המשנה ברורה  בוודאי שיש לסמוך לעניין  בשבת. בקהילות אשכנז 

אשכנזים, שנטו להקל בדבר. מנגד, המנהג בקהילות ספרדיות הוא להחמיר יותר, בעקבות דברי 

האריז"ל וכמה פוסקים שנטו לדעתו.

האם מצווה לברך שהחיינו?

יז( כתב שלאור פסק הרמ"א, לפיו מותר לברך ברכת שהחיינו כאשר לא תהיה  הט"ז )תקנא, 

חדש  פרי  על  שהחיינו  ברכת  לברך  שמותר  הרי  באב,  תשעה  לאחר  פרי  על  לברך  אפשרות 

דעתו  לפי  לברך  יש  כלומר,  כלל.  להמתין  צריך  ואין  המצרים,  בין  של  ויום  יום  בכל  )ולאוכלו( 

בהזדמנות הראשונה.

הסברא להוראה זו, כפי שמביא הט"ז מדברי הרב יוסף כ"ץ מקראקא, היא החשש שמא ימות 

האדם למחר, ושוב לא יוכל לברך שהחיינו על הפרי. כיון שאין אדם יודע מתי יבוא יומו, מותר 

לברך שהחיינו מיד, כדי שלא לבוא לידי הפסד המצווה. 

הוא ממשיך להשוות הלכה זו לדין של כתיבה בחול המועד, שם מצאנו שמותר לדיין לכתוב כל 

דבר הקשור לדין תורה המתנהל בבית הדין, מחשש שמא ימות העד )או בעל הדין( ושוב לא 

יוכל לכותבו. בה במידה, מותר לברך שהחיינו מחשש שמא ימות, ושוב לא יזכה לברך שהחיינו 

ולקיים את המצווה.

פוסקים אחרים לא הביאו את דברי הט"ז, וברור מתוך דבריהם שלא הסכימו לחידושו )כן ראינו 

לעיל בדברי המגן אברהם, שכתב שיש להמתין עד לשבת כדי לברך ברכת שהחיינו; לפי דברי 

הרמ"א יש להמתין, כאשר יש אפשרות, עד לאחר תשעה באב(. ייתכן שסיבה אחת לכך היא 

'קנה'  והוא   - כא(  מג,  )ישעיה  יספרו" 

לי  "כי  הכתוב  כמאמר  לעבדים,  אותנו 

בני ישראל עבדים אשר הוצאתי אותם 

מארץ מצרים" )ויקרא כה, נה(. 

מואב  לבנות  ישראל  בני  היצמדות 

"ויצמד  זרה:  לעבודה  היצמדות  הייתה 

ג(.  כה,  )במדבר  פעור"  לבעל  ישראל 

בני  רשותו,  ותחת  ה'  עבדי  מהיותם 

ישראל סטו להיכנס תחת רשות עבודה 

זרה, להיצמד לבעל פעור.

השבת  של  מעשה  היה  פינחס  מעשה 

ה'  קנאת  את  קינא  הוא  לבעליו.  קניין 

כביכול,  הרכוש,  את  השיב   - בתוכם 

העם  את  הציל  ובכך   - המקורי  לבעליו 

עלולות  שהיו  הנוראות  מהתוצאות 

ליפול עליו. 

את  לו  נותן  ל"הנני  פינחס  זכה  כך  על 

בריתי שלום". בכך שהשלים את החסר 

בקניינו של הקב"ה, זכה פינחס לשלום, 

מלשון שלמות. כיון שהשיב את הרכוש 

לבעליו, זכה להיות מבין אלו המייצגים 

של  קניינו  את  לבטא  בבואו  העם  את 

הקב"ה, בעבודת הכהונה שבמקדש.

בהכרח  דורשת  אינה  'קנאות'  פעולת 

פינחס.  כמעשה  ואלים  תקיף  מעשה 

ניכר  הצער  שלמרבית  בדור  כיום, 

ישראל,  בעמו  הקב"ה  בקניין  ה'חסר' 

מתורה  רחוקים  עמנו  מבני  ורבים 

ומצוות, דומה שעבודת הקנאות צריכה 

שומה  שלום.  בדרכי  דווקא  להתמקד 

נועם  את  בהליכותינו  להמחיש  עלינו 

של  עולו  תחת  החיים  ונעימות  התורה 

להקב"ה  להשיב  להשתדל  וכך  הקב"ה, 

את אבידתו. 

ולהתפלל  חלקנו,  את  לעשות  עלינו 

ההוא  ביום  "והיה  הנכסף:  ליום  שנזכה 

יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ 

אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו 

לה' בהר הקדש בירושלים" )ישעיה כז, 

יג(.
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המעמד ההלכתי של ברכת שהחיינו, אם מדובר בחיוב או ברשות.

מדברי הגמרא )עירובין מ, ב( עולה כי ברכת שהחיינו על פרי חדש היא 

רשות, כלשון הגמרא שם: "אמר ליה: רשות לא קא מיבעיא לי". ב'ספר 

האשכול' )ברכת הודאה סימן כג( הבין שכוונת הגמרא היא שאין חובה 

לראות פרי חדש: "דאי בעי חזי ליה ואי בעי לא חזי ליה, ולאפוקי מחובה 

הכפורים  ויום  השנה  דראש  כזמן  חובה  ואינה  עלויה,  מיהדר  בעי  דלא 

חדש,  פרי  לראות  חובה  אין  שאמנם  משמע  מדבריו  המועדות".  ושאר 

אבל מי שאכן רואה פרי חדש חייב לברך ברכת שהחיינו. 

שעצם  הרשב"א  מדברי  הבין  דע(  ד"ה  סוף  ז,  )רכה,  יוסף  הבית  אולם, 

כן פסק  פרי חדש.  ואוכל  גם במקום שרואה  הברכה היא ברכת רשות, 

המשנה ברורה )סימן רכה, ס"ק ט(: "ואינה אלא רשות, דאי לא מברך לא 

מענש, ומכל מקום ראוי שלא לבטלה". 

להקפיד  שיש  יט(  )שם,  להביא  מוסיף  ברורה  המשנה  זאת,  עם  יחד 

לאכול מפירות חדשים: "כתבו האחרונים בשם הירושלמי דמצוה לאכול 

מעט מכל מין חדש בשנה, והטעם כדי להראות שחביב עליו בריאתו של 

לפי  כתב  קידושין(  )סוף  הירושלמי  על  העדה  קרבן  בפירוש  הקב"ה". 

לשון אחת שקפידת הגמרא היא דווקא מפני ברכת שהחיינו, "ליתן שבח 

והודיה לה' על שברא בריות טובות ליהנות בהם". ואולם, עדיין לא מדובר 

בחיוב.

מכאן שניתן לחלוק על דברי הט"ז בכך שלא מדובר בחיוב, כך שאין אנו 

חוששים שמא ימות האדם קודם שיזכה לברך את הברכה.

קניות בבין המצרים

לאור ההלכה שיש להימנע מברכת שהחיינו בבין המצרים, מובן שכמו 

ברכת  עליהם  שמברכים  חשובים  דברים  של  מקניות  להימנע  יש  כן 

ב;  קכב,  ערוך  שולחן  )קיצור  פוסקים  כמה  בפירוש  כתבו  כן  שהחיינו. 

ואולם, נראה גם שכאשר אין בקנייה משום  משנה ברורה תקנא, צט(. 

ברכת שהחיינו, אין בעיה בקנייה בעצמה; העניין שיש להימנע ממנו הוא 

הברכה, ולא הקנייה.

ולא  חדש,  בגד  לבישת  בעת  דווקא  שהחיינו  ברכת  לברך  נהוג  למשל, 

חדש  בגד  לקנות  חשש  שאין  ייתכן  המנהג,  שכן  כיון  קנייתו.  בשעת 

בתקופת בין המצרים )קודם לתשעת הימים(, בתנאי שאין לובשים אותו 

עד לאחר תשעה באב )עי' בספר נחמת ישראל, עמ' 40, הערה 70, בשם 

הרב יעקב קמינצקי(.

לכך:  הסכים  שלא  זצ"ל  אלישיב  שלום  יוסף  הרב  בשם  מובא  ואולם, 

הבגד,  קניית  עם  מיד  שהחיינו  ברכת  את  לברך  יש  הדין  שמעיקר  כיון 

הרי שאין לקנותו בבין המצרים, גם אם אין מברכים בפועל עד לשעת 

לבישת הבגד. ייתכן שעדיין יסכים עם ההלכה המובאת בשם הרב יעקב 

ולכן  תיקונים,  צריך  שעדיין  חדש  בגד  של  לקנייה  שהתייחס  קמינצקי, 

עדיין אינו ראוי ללבישה.

כמובן שמותר ללבוש בבית המצרים בגד חדש שנקנה קודם בין המצרים, 

וכבר בירך עליו הקונה ברכת שהחיינו. החשש הוא לברכת שהחיינו, ולא 

ללבישת הבגד.

מצאנו בעניין זה תשובה חשובה של הרב משה פיינשטיין )שו"ת אגרות 

משה, אורח חיים ג, סימן פ(, שהתייחס לקניית רכב חדש בבין המצרים. 

מתחילה כתב שבוודאי שאין לקנות רכב חדש לצורך פרטי בבין המצרים, 

כלשונו: "מכונית חדשה אם הוא לתענוג פשוט שאסור, גם מי"ז בתמוז, 

דהא צריך לברך שהחיינו". 

ואולם, ממשיך הרב פיינטשיין לבאר שכאשר הרכב אינו לשימוש פרטי 

בלבד, אלא לכל המשפחה, אזי אין מברכים ברכת שהחיינו אלא ברכת 

הטוב והמטיב. באופן זה, אין איסור לקנות את הרכב בבין המצרים, כי 

שיש  כיון  הימים,  בתשעת  לקנותו  אין  אך  שהחיינו,  ברכת  מברך  אינו 

שמחה בקנייה זו )שהוא משווה ל"בניין של שמחה"(.

חוויות משמחות

מה ההלכה ביחס לחוויה משמחת שאדם חווה בבין המצרים?

בנוגע למי שנולד לו בת, שהמנהג הרווח הוא לברך עליה ברכת שהחיינו, 

כתבו כמה מפוסקי זמנינו שיש לברך שהחיינו כרגיל )מקדש ישראל כט; 

נטעי גבריאל יז, יט; שו"ת אבני ישפה ה, פ(.

אנו מוצאים עיקרון דומה ביחס למי שבירך בטעות ברכה ראשונה על פרי 

חדש, תוך שהוא שוכח שיש להימנע מכך בבין המצרים. באופן זה כתבו 

כמה פוסקים )עי' שערי תשובה תקנא, לח( שיש לברך ברכת שהחיינו, 

כיון שחייב לאכול את הפרי )אך עי' בכף החיים רטו(.

לקנות  צריך אדם  הנ"ל( כתב שכאשר  )בתשובה  פיינשטיין  מנגד, הרב 

בכך  ולבוא  המצרים,  בבין  מכך  להימנע  צריך  אינו  עבודתו,  לצורכי  רכב 

לידי הפסד ממון. בנוגע לברכת שהחיינו, כתב הרב פיינשטיין שאין לברך 

בשעת הקנייה, אלא להמתין ולברך רק לאחר תשעה באב. 

אולם, יש לחלק בין הוראת הרב פיינשטיין ביחס לרכב חדש, לבין הדין 

המקובלת  ההלכה  חדש  לפרי  בנוגע  שכן   – בטעות  שאכלו  חדש  בפרי 

ברכת  לברך  אין  שוב  מהפרי,  הראשונה  באכילתו  בירך  לא  שאם  היא 

שהחיינו באכילה השנייה )עי' במשנה ברורה רכה, יא(. 

שמחת  שבהם  דומים(,  )ומקרים  רכב  של  המקרה  בין  אפוא  לחלק  יש 

הקנייה נמשכת לזמן ארוך, וניתן אפוא לברך לאחר זמן, לבין שמחת פרי 

חדש שאינו נמשך לזמן ארוך. מכאן שבנוגע לרכב חדש יש להמתין עם 

הברכה עד לאחר ט' באב, ואילו בנוגע לפרי חדש אין להמתין אלא יש 

לברך מיד.
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הוצאת ספרים מארץ ישראל לחו"ל

שאלה:

לכבוד הרבנים שלום רב. מה פירוש ההלכה בירושלמי סנהדרין )פרק ג' הלכה ט'( שספרים שזכתה בהם ארץ ישראל אסור להוציאם לחו"ל ואלה 

שנכתבו על מנת להוציאם לחו"ל מותר להוציאם והאם הלכה זו נוהגת גם היום?

תשובה:

שלום וברכה

אכן, בירושלמי פ’ זה בורר ה”ט הובא: "כתב רבי לעזר, לירתוהי ספרים שזכת בהן א”י אין מוציאין אותם חו”ל. רבי ניסי בשם רבי לעזר, אם כתב 

ע”מ להוציא – מוציא".

כלומר, משום ישוב ארץ ישראל אסרו להוציא ממנה ספרים לחו"ל שמא יחסרו בא"י ונמצא חסרון בישובה.

זו נאמרה דוקא בספרי תורה או שמא בכל ספרי הקודש, ומצדד שם לחלק דכל ספרי הגמרות  ובס' הלכות קטנות סי' קפז מסופק האם הלכה 

ומותר  ביו"ד סי' רע הם בכלל האיסור, אבל ספרי המפרשים אינם בכלל  והמדרשים שדינם כספר תורה לענין מצות כתיבת ספר תורה כמבואר 

להוציאם לחו"ל )המגיה שם ציין שבירושלים היתה תקנה קדומה שלא להוציא ספרים כלל גם לא לשאר חלקי א"י, ואפי’ ספרי המפרשים(.

ויש לדון מפני מה לא חששו לאיסור זה ונהגו הכל להוציא ספרים מן הארץ לחו”ל באין פוצה פה. אכן, כבר עמד בשאלה זו בשו"ת חיים שאלח"ב 

סי' לח אות צה, וכתב, שאיסור זה היה נוהג רק בזמן כתיבת הש”ס ירושלמי שלא היו הספרים מצויים לכל ואם היו מוציאים ספרים מן הארץ לחו”ל 

היתה הארץ שוממה, אבל כיו שספרים מצויים אין לחוש.

הגרי”א הלוי הרצוג בתשובותיו )היכל יצחק או”ח סי’ כה( כתב בשם הרידב”ז )בית הרידב”ז סי’ מ(, שדברי הירושלמי אינם הלכה פסוקה שכן לא 

הובאו הדברים בספרי הרמב”ם ושו”ע ואף הירושלמי הביא זאת כמנהג בעלמא.

אכן בס’ פאת השולחן סי’ ב סעי’ כג הביא הלכה זו בשם העיטור שנקט כן לדינא, ומ”מ מסקנת הגריא”ה שם דסמכינן להקל כיום דשכיחי ספרים, 

ומ”מ טוב להתנות בשעת הכתיבה שדעתו להוציא לחו”ל. ונראה שבספרי הדפוס שמדפיסים מעקרא אלפים רבים כדי להפיצם בכל אתר ואתר 

נחשב הדבר כהתנייה מפורשת ומותר להוציאם לחו”ל בשופי.

דילוגים בתפילה בבית ספר יהודי בארצות הברית

שאלה:

שלום כבוד הרב.

יש לי כמה שאלות בנושא תפילה בבית ספר יהודי בארצות הברית:

לאור מציאות שבה אין אפשרות לתלמידים להתפלל בבוקר תפילת שחרית. מה הרב ממליץ לעשות... 

1. האם להתפלל תפילה מלאה אחרי ד' שעות )או יותר( או תפילה חטופה )20 דק( לפני?

2. אם תפילה קצרה, על מה לדלג ובמה בשום פנים אין לדלג?

3. מהם קטעי התפילה בהם יש אפשרות להתפלל בשפה אנגלית?

אשמח לקבל מקורות על מנת שאוכל לפתוח סוגיה זו בפני מקבלי ההחלטות בבית הספר. תודה!

תשובה:

שלום רב

לא הבנתי מדוע אין אפשרות להתפלל במועד, שהרי מדובר בבית ספר יהודי? יש לעשות הכל כדי לפתוח את היום בתפילה, כנהוג בעם ישראל 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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מדורי דורות, ואני בטוח שאם תדרשו זאת, תקבלו! ויש לעמוד על העקרונות ולקבל מה שצריך.

לגבי עצם שאלתך במידה ונניח שזה לא אפשרי )?( יש כאן באמת דילמה חינוכית מאוד לא פשוטה, מחד גיסא, ודאי אין כל אפשרות לדחות את 

התפילה לאחר זמנה, שהרי בכך מפסידים זמן תפילה, והבסיס הוא ודאי לקיים את המצוה כהלכתה, ומאידך, אנחנו מחנכים את הילדים להתפלל 

למחצה לשליש ולרביע... ומי יודע מה יעשו כשיגדלו... לכן ילדים מעל גיל בר מצוה, אין אפשרות להתפלל תפילה כסדרה לאחר זמן תפילה, ויש 

להם להתפלל בדילוגים בזמנה ]ברכות השחר, פרשת התמיד, ברוך שאמר אשרי ישתבח, ומיוצר אור עד לאחר שמונה עשרה ללא שום דילוג, ויש 

להשתדל שיאמרו גם את הנאמר לאחר התפילה, אשרי ובא לציון עלינו שיר של יום ופיטום הקטורת, על קדושה דסדרא נאמר לא קאי עלמא וכו', 

חשיבתה רבה[. ילדים מתחת לגיל מצוות יכול להיות שעדיף לחנך אותם לתפילה מסודרת ושלמה.

על ענין זה אין טעם לכתוב מקורות, ראהשו"ע סי' נב, ופט, ומעבר לכך מה יש להוסיף.

על תפילה באנגלית, למעשה אף שיש חלקים בתפילה שמותר מעיקר הדין לתרגם לאנגלית, זה לא מעשי כיון שלא יודעים לתרגם כהלכה, וכפי 

שכתב במשנה ברורה בסי' סב סעי' ג:

בכל לשון - ודוקא שמבין באותו הלשון. וה"ה בתפלה ובה"מ ובקידוש וברכת המצות והפירות והלל ]אחרונים ועיין בבה"ל[ וכ"ז מצד הדין אבל 

למצוה מן המובחר הוא דוקא בלשה"ק כן כתב הב"ח בסימן קצ"ג ועיין בספרי האחרונים דבימינו אף מצד הדין יש ליזהר שלא לקרותה בלשון אחר 

כ"א בלשון הקודש כי יש כמה וכמה תיבות שאין אנו יודעים איך להעתיקם היטב כגון תיבת ושננתם יש בו כמה ביאורים אחד לשון לימוד ואחד 

לשון חידוד כמו שאמרו חז"ל שיהו ד"ת מחודדין בפיך שאם ישאלך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו. וכן כמה וכמה תיבות שבק"ש שאין אנו יודעין 

היטב ביאורו על לשון אחר כגון תיבת את ותיבת לטוטפות וכדומה אבל כשאנו קוראין שמע בלשה"ק וכן בתפלה וברכת המזון וקידוש ושארי ברכות 

אפילו אם אינו מבין הלשון יצא דזה אינו מצוי שבן ישראל לא ידע ביאור הפסוק ראשון שבק"ש שהכונה בו לעיכובא וכמו שכתוב בסימן ס"ג ס"ד.

ושוב, עשו הכל שתהיה תפילה כהלכתה.

דין ערבות בקידוש בשבת

שאלה:

האם אני יכול לקדש לאחרים לאחר שכבר קדשתי על היין וסעדנו וברכנו , הקידוש לאנשים אחרים במקום אחר.

תשובה:

שלום רב

כאשר מדובר בגברים זה בהחלט אפשרי לכל הדעות, כיון שיש דין ערבות, הקובע שגם מי שכבר יצא ידי חובה יכול להוציא אחרים ידי חובתם. דין 

זה אמור גם לגבי ברכת הגפן ]בשונה מסתם ברכות הנהנין שאין בהם דין ערבות[ ראה שו"ע או"ח סי' קסז סעי' כ. לגבי גבר המוציא נשים נחלקו בכך 

הדעות, מחלוקת זו משמעותית בענין נוסף, להצד שהבעל יוצא ידי חובת קידוש מהתורה בתפילת ערבית וחיובו על הכוס הוא רק דרבנן, אם האשה 

אינה מתפללת ערבית, נמצא שהוא כבר יצא ובא להוציא אותה ידי חובה, ובזה גם שייכת המחלוקת הנ"ל, ראה במקורות.

מקורות:

ראה דגול מרבבה )או”ח סי’ רעא(, דכיון שהבעל יצא ידי חובתו מדאורייתא בקידוש שבתפילה אפשר שאין האשה יוצאת בברכתו, ולפי שנשים 

אינן בכלל ערבות ולא נאמר בהן דין ד”יצא מוציא”, וכמבואר ברא”ש )ברכות פ”ג סי’ יג(, ובתלמידי רבינו יונה שם )יב ע”א מדפי הרי”ף(, וע”ע 

שו”ת מוצל מאש )ח”א סי’ יב( סמא דחיי )או”ח סי’ יג(, חלקת יואב )ח”א סי’ לו(, חקרי לב )או”ח סי’ מח(, ושו”ת כתב סופר )או”ח סי’ כט(. 

מיהו יעויין שו”ת רעק”א )סי’ ז( שחולק על דברי הדגול מרבבה בזה, ולדעתו אף נשים בכלל ערבות, ודחק לפרש כוונת הרא”ש, דכיון שנשים אינן 

חייבות בברכת המזון מדאורייתא נחשבות הן לענין זה כמי שאינו “בר חיובא”, ולכך לא שייך בהו דין “יצא מוציא”, משא”כ לענין שאר ברכות. 

כדבריו נראה בס’ תשב”ץ קטן )סי’ קעו(, ארחות חיים )הל’ מגילה אות כד( ומג”א )סי’ תרצב ס”ק ה(. וע”ע פמ”ג )סי’ רעא משב”ז ס”ק א, סי’ 

תפט משב”ז ס”ק ב, סי’ תרפט א”א ס”ק ד, ופתיחה כוללת ח”ב אות טז(, שו”ת חת”ס )או”ח סי’ כא, שהורה שיכוון כל אחד שלא לצאת ידי חובה 

באמירת הקידוש בעת התפילה, שאל”כ אפשר שלא יוכל להוציא את אשתו ידי חובתה(, שו”ת בית שערים )יו”ד סי’ רכ(, שו”ת אבני נזר )או”ח 

סי’ תלט, יו”ד סי’ שכג(, ושו”ת משנה הלכות )חט”ו סי’ פז, עיי”ש שכתב, דראוי לכל אשה שלא התפללה ערבית, שתאמר את מילות הקידוש 

בלחש יחד עם הבעל.
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