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תגובות קושיא

 מאוצרותיו של רבינו הגדול
הגאון רבי אלטר אליהו רובינשטיין זצ"ל

מתוך שו"ת מגדנות אליהו חלק ה' הנמצא בשלבי עריכה. 
נמסר ע"י חתן המחבר ר' שלמה לאבל שיחי' לרגל השמחה במעוננו - שכונתנו, שמחת ברית מילה 
בשב"ק לסדר "וביום השמיני ימול" במעון קדשו של גאון עוזנו מורנו הרב שליט"א, אצל חתנו חביבו 

הג"ר אהרן ארי' כץ שליט"א מח"ס 'פסקים ותשובות' על יו"ד.

בענין מילה לבן חו"ל ביו"ט שני ע"י בן א"י 
שוכטו"ס אל מע"כ הרה"צ בנש"ק כש"ת מוה"ר איתמר לייפער שליט"א האדמו"ר מבישטנא 

יצ"ו
אחדשה"ט כראוי לכת"ר.

 באתי בזה ע"ד מה שדברנו בע"פ בדין מילה שלא בזמנה ביו"ט שני של גלויות, שנחלקו 
בזה הפוסקים. כדאיתא בטור )סי' רס"ו( וז"ל, וכתב הרמב"ם דוקא י"ט ראשון של גליות 
אבל י"ט שני דוחה, ובר"ה גם י"ט שני אינו דוחה, וא"א הרא"ש ז"ל כתב בתשובה דמילה 
שלא בזמנה אינו דוחה אפילו י"ט שני של גליות. ובשו"ע )שם ס"ח( נפסק כהרא"ש שמילה 
אינו דוחה יו"ט שני של גליות עיי"ש, והש"ך )שם ס"ק ח'( כתב דהעיקר כהרמב"ם דדוחה 

יו"ט שני של גליות עיי"ש. 
וגם רעק"א  )יו"ד סי' רנ"ב(,  והאריכו בזה הנודע ביהודה )מהדו"ק או"ח סי' ל'( והחת"ס 
בהגהותיו שם עיי"ש. ועי' בספר משנת יעקב ח"ג ליו"ד שם )מדודי הגאון מקאפיש זצ"ל( 

שהביא כמה פוסקים שהורו הלכה למעשה כהרמב"ם עיי"ש.
ויל"ע בבן חו"ל שנמצא בא"י ויש לו למול את בנו מילה שלא בזמנה ביו"ט שני, אם נאמר 
כהפוסקים הנ"ל כדעת הרא"ש דמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט שני, אי מ"מ יש לו עצה 
לומר לבן א"י שאצלו אינו יו"ט שהוא ימול בנו. שהרי נחלקו בזה אי מותר לבן חו"ל בא"י 
לומר לבן א"י לעשות לו מלאכה1, ועי' שע"ת )או"ח סי' תצ"ו ס"ג( שהביא בזה מחלוקת 
הפוסקים עיי"ש, ועי' שמירת שבת כהלכתה )פרק ל"א הערה פ'( בשם הגרש"ז אוירבאך 

זצ"ל שדן בזה להקל עיי"ש ]ועי' שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' י"ט אות ג'[.
 ונראה דגם אם ננקוט בזה לאיסור מ"מ במקום מצוה אפשר לצדד ולומר דמותר, כמו כל 
אמירה לעכו"ם דהוי שבות ומ"מ מותר במקום מצוה, והרי יש פוסקים שגם להבן חו"ל מותר 
למול כדעת הש"ך שפסק כהרמב"ם, וגם הרי יש פוסקים דס"ל דמותר לבן חו"ל לומר לבן 
א"י לעשות מלאכה בשבילו. וגם חזי' לאיצטרופי שיטת החכ"צ הידועה דבן חו"ל הנמצא 
בא"י א"צ לשמור יו"ט שני. ומ"ע דמילה שהוא בכל רגע ורגע ]עי' שו"ת דבר אברהם ח"ב 
סי' א', ועי' מש"כ בזה לעיל ח"ד סי' ז'[ לכאורה עדיפא מכל הני ספיקות הנ"ל. ומכל זה 
נראה דיש להתיר בזה לבן חו"ל שצריך למול בנו ביו"ט שני לומר לישראל בן א"י שימולו, 

כנלענ"ד.
והנה הביה"ל )או"ח סי' תקי"ח ס"א ד"ה קטן( הביא מהאו"ז לגבי הוצאה ביו"ט לצורך מילה 
וז"ל, ודבר פלא ראיתי באור זרוע שכתב דאף אחר ח' ימים מותר להוציאו ביום טוב למולו 
דהוא צורך מצוה, והלא משנה מפורשת בשבת קל"ז דמילה שלא בזמנה אינה דוחה יום 
טוב, ומה שהביא ראיה מירושלמי דקאמר דאף גדול מותר להוציאו אין הכונה לאחר ח' כדי 
למולו אלא כדי להביאו לאיזה מקום וכדכתבינן לקמן בשם המאירי, ואולי דכונת האו"ז 
להוציאו כדי למולו למחר בבוקר ובאופן דלמחר לא יהיה באפשרי לעשות זאת, אבל ג"ז 
קשה דמי עדיפא מכשירי מצוה ממצות מילה גופא דילפינן שם מקרא דאינה דוחה יום טוב 

וכדאיתא בשבת קל"ג וצע"ג, עכ"ד עיי"ש. 
פוסקים  ועוד  כהש"ך  וס"ל  גלויות,  של  ב'  ביו"ט  האו"ז  דכוונת  לומר  היה אפשר  ולענ"ד 
שנדחה יו"ט ב' מפני מילה שלא בזמנה. אבל פשטות לשון האו"ז בהל' יו"ט )סי' של"ח( 

משמע דאיירי ביו"ט ראשון, היינו שמותר למולו גם ביו"ט ראשון, ושפיר תמה הביה"ל. 

הכ"ד מוקירו כערכו הרם
אלטר אליהו הלוי רובינשטיין

1. א"ה. יש לדון שהרי אם לא מל אותו אביו מצוה על ב"ד וכל ישראל, א"כ יש מקום לומר דיהי' אפשר 
למוהל בן א"י למולו בלי שליחות האב, ולא מיבעי אם נאמר דלא שייך שליחות כלל במילה, וכמ"ש 
בדבר אברהם ח"ב סי' א' אות ד' בשיטת האו"ז והש"ך דלכן אם האב מוהל אסור ליתן לאחר דלא 
שייך שליחות במה שהשליח עצמו חייב  בדבר מדין ב"ד ]ועיי"ש אות ז' שהביא מהמהר"ח או"ז דלא 
בעינן שליחות במילה וחיוב האב רק לעסוק שיהי' בנו נימול[, וגם לרמ"א בד"מ סי' רס"ד דחולק ע"ז 
דשפיר מקיים האב המצוה ע"י שליח, מ"מ בכה"ג שאין האב יכול למולו מצד יו"ט שני יש מקום לומר 
דחייבין ב"ד, וכ"ש שלא בזמנה שעובר כל רגע ]ועי' הג' חשק שלמה יבמות ע"א לאחר ח' אין החיוב 

על האב כלל טפי מב"ד, והאריך בזה מרן המחבר בתשו' אחרת בח"ה[, ועכ"פ בהסכמת האב     גם 
       בלי   שליחות וציווי בודאי י"ל דשפיר דמי. ועי' שו"ת אבנ"ז יו"ד סי' שי"ח ושו"ת שבט הלוי 

       ח"ה סי' קמ"ח ואכמ"ל. ועכ"פ לפי מסקנת תשובת רבינו למעלה שיכול לעשות שליח 
                                      בן א"י בודאי הכי עדיף טפי שיהי' המצוה ע"י האב.

פסקי הלכות בדיני ברכת האילנות 
שנשמעו מפה קדשו של רבן של ישראל
מרן רבינו יוסף שלו' אלישיב זצוקללה"ה

הרב  אברהם מאיר הכהן קפלן
א. מרן זצוק"ל בירך את ברכת האילנות בנוסח זה2: "שלא חסר בעולמו דבר3 וברא בו 

בריאות טובות ואילנות טובים4 לָהנֹות5 בהם6 בני אדם". 

ב. מה שנזכר בגמ' ברכות )מ"ג ב'( לענין ברכת האילנות "האי מאן דנפיק ביומי 
ניסן", הוא לאו דוקא ביומי ניסן, אלא כ"ז שיש את הפרחים על העץ7. )שב"ק פר' 

בראשית כ"ד תשרי תשס"ה בשיעור(

"אילני  הגמ'  כלשון  אילנות  ב'  דוקא  צריך  האם  האילנות,  בברכת  שאלה:  ג. 
דמלבלבי" )ר"ה י"א א'(, או לא.

תשובה: המנהג הוא דוקא בב' אילנות8. )יום ה' אור לט' תשרי תש"ע בשיעור(

2. כן ראיתי בס' איש על העדה )מהדורת ביקורת(.
3. ודלא כדאיתא בגמ' )ברכות מ"ג ב'(, בראשונים ובשו"ע )סי' רכ"ו ס"א( שהנוסח הוא שלא חסר 
בעולמו "כלום", אלא כפי הנוסח המובא בסידורים דרך החיים ואוצר התפילות, וכן הביא בס' פתח 
הדביר )ח"ב סק"ה(, והוסיף שכנראה הוא מיוסד עה"פ לא חסרת דבר )דברים ב' ז'( וכן מחסור כל דבר 
)שופטים י"ח י' וי"ט י"ט(, עי"ש. אולם בשו"ת מנחת יצחק )ח"י סי' ט"ז( הורה שלא לשנות מהנוסח 

שבגמ' ובפוסקים, וצ"ל "כלום". 
4. ודלא כדאיתא בגמ' שם, בראשונים ובשו"ע שהנוסח הוא אילנות "טובות", אלא כמש"כ המאירי 
)ר"ה י"א א'(, רבינו בחיי )שולחן של ארבע שער א' ד"ה ממה( וקיצשו"ע )סי' ס' ס"א(, וכ"כ בשו"ת 
דובב  שו"ת  משמעות  וכן  תשנ"ד(,  בשנת  שיו"ל  במ"ב  ועי'  ד"ה  קמ"ד  סי'  )ח"ב  והנהגות  תשובות 
מישרים )ח"ג סי' ה' ד"ה על דבר(. ואגב, בס' דרך שיחה )ח"א עמ' תרפ"ג( נשאל מרן הגר"ח קניבסקי 
ויש באמת  והו"ל לומר "טובים",  שליט"א: בנוסח הברכה על אילנות "טובות", והרי אילן לשון זכר 
זכרהו  חיים  רוח  בו  אין  אשר  "כל  עזרא  מהאבן  הביא  מ"ב(  )פ"ב  נזיר  בתוי"ט  והשיב:  כזו.  נוסחא 

ונקבהו". והיינו שאפשר לתפוס בו הן לשון זכר והן לשון נקבה. ואכמ"ל בזה.     
ודלא כפי המובא בסידור  ועוד סידורים.  וכן הוא בסידור הגריעב"ץ  ה',  והיינו בקמץ תחת האות   .5

דרך החיים שהוא "ְלַהּנֹות" בפת"ח תחת האות ה', וכן הוא בסידור אוצר התפילות, וברוב הסידורים. 
והנה בנקודת הלמ"ד ג"כ יש חילוקי דיעות, דברוב הסידורים הוא נקוד "ֵלָהּנֹות" בציר"י, ואילו בסידור 
הגריעב"ץ הוא נקוד "ִלָהּנֹות" בחירי"ק. ולכאורה נראה להוכיח שהנכון הוא כהגריעב"ץ, שהרי מקור 
הנוסח של השו"ע הוא בגמ' ברכות הנ"ל, ושם איתא "להתנאות", אלא שרש"י פירש שם "ליהנות", 
ולפי"ז הנוסח צריך להיות "ִלָהּנֹות" ולא "ֵלָהּנֹות" וגם לא "ְלַהּנֹות". ובס' איש על העדה )הנ"ל( כתב 
שלא הצליח לברר נוסח מרן זצוק"ל בזה. וראיתי שת"ח אחד הגיה על הספר הנ"ל וז"ל: הרב היה 

אומר "ֵלָהּנֹות". ע"כ.  
6. בהם במ"ם ולא בנו"ן, וכן הוא בשו"ע, ודלא כמש"כ בגמ' בנו"ן וכן בערוך השולחן הוא בנו"ן.                     
7. והיינו כל זמן שרואה את הלבלוב, וכבר כתב כן הריטב"א במס' ר"ה )י"א א'( דיומי ניסן לאו דוקא 
אלא כל מקום ומקום לפי מה שהוא דמלבלב, עכ"ל. וכ"כ הא"ר והמחצה"ש, וז"ל המ"ב )סי' רכ"ו 
סק"א(: בימי ניסן אורחא דמילתא נקט שאז דרך ארצות החמים ללבלב וה"ה בחודש אחר כל שרואה 
בלבלוב פעם ראשון מברך, ע"כ. ובענין זה ראיתי בקובץ פסקי הלכות )אות ס"ט( בשם מרן זצוק"ל 
נקרא  לא  יתכן שכבר  כי אח"כ  ניסן,  יש לברך ברכת האילנות בתחילת חודש  וז"ל: בשנה מעוברת 

"מלבלבי", ע"כ.
וכ"כ  בדוקא.  ניסן", משמע שהוא  "ביומי  דוקא  והשו"ע  הטור  דהעתיקו  כתב  קטנות  בהלכות  מיהו 
הברכ"י דעל דרך האמת ברכה זו שייכת דוקא לימי ניסן. וכ"כ הברכ"י )סק"ב( ובספרו מורה באצבע 
)אות קצ"ח(, ובפתח הדביר הביא את דברי הזוה"ק )פר' בלק דף קצ"ו( שהנשמות מעולם העליון 
זוכות לעילוי נשמותיהם ומתפללים על החיים  וע"י הברכות  ניסן בגינות ופרדסים,  משוטטות בימי 

אשר בעוה"ז וכו'. וא"כ לדעת המקובלים בודאי שהברכה נתקנה רק לחודש ניסן.  
בעולם  אחרים  זצוק"ל שבמקומות  מרן  מ"ב( שהביא בשם  עמ'  )ח"א  איש  בס' משנת  ראיתי  והנה 
שאין האילנות מלבלבים בניסן אלא בחודשים אחרים, אע"פ שהיה ראוי לברך שם באותם חודשים 
דהמציאות היא כך, בכ"ז כיון שסוכ"ס בשו"ע לא כתוב שאפשר לברך בחודש שבט, הרי זה חידוש, 
ולא סתם הנהגה אלא ברכה, לכן לא ברור שצריך לסדר לכתחילה שיברכו, ורק דאם אחד היה מברך 
לא היה אומר שזו ברכה לבטלה. וזה דלא כמש"כ בשו"ת הר צבי )ח"א סי' קי"ח( ומנח"י )שם( שבכל 

אותם המקומות מברכים בשעת הלבלוב שלהם ואפי' בחודש אחר.
ובהגהת החת"ס על השו"ע כתב וז"ל: וממורי )מוהר"נ אדלר( זצ"ל קיבלתי כל זמן שנמשך ימי חודש 
ניסן דתקופה לתוך חודש אייר כגון אם חל תקופת ניסן בכ' ניסן, אז יש זמן לברך עד כ' אייר, ע"כ. 

עי"ש  
8. וכן ראיתי בס' ישא יוסף )ח"ג או"ח ח"ב סי' נ"ה( שראה שמרן זצוק"ל לכתחילה נוהג כמו שמובא 

    בחיד"א )מורה באצבע אות קצ"ח( שהמדקדקים מקפידים שיהיה ב' אילנות. אך הוסיף 
        שמעיקר הדין מותר לברך אף על אילן אחד. ובשו"ת רבבות אפרים )ח"ח סי' ע"ז( העיד 



רק בראיה ראשונה, כל זה בשהחיינו שנתקנה הברכה על שמחת הלב תקנו שיוכל לברך 
אותה רק בראיה ראשונה לרואה שיש שמחה גדולה, אבל ברכת האילנות שאינה משום 
שמחת הלב ורק בתורת ברכת השבח על עצם זה שהפריח הקב"ה אילנות יבשים, י"ל 

שמברך בראיה שניה כשלא בירך בראיה ראשונה הגם שאין לו בה שמחה כל כך.
והמשנ"ב שם סק"ב כתב שדוקא אם רואה שגדל פרח באילן יכול לברך ולא שרק רואה 
שגדל שם עלים, ואם הברכה נתקנה משום שמחת הלב אז רק כשיש פרח שמח הרבה 
בראייתו ולא כשרואה עלה, ואם הברכה זה ברכת השבח על עצם הגידול, צ"ל שרק 
על פריחת פרח שהוי גידול חשוב מברך ולא על פריחת עלה, וכ"כ המשנ"ב שם שרק 
על אילני מאכל נתקנה ברכה זאת ולא על אילני סרק, ואם הברכה זה מחמת מה שיש 
לו שמחת הלב בראית אילן מלבלב, אז רק בראית אילנות מאכל יש לו שמחה גדולה 
על עצם  זה ברכת השבח  ואם הברכה  אילנות סרק,  בראית  ולא  ברכה  כך  על  ונתקן 
פריחת האילן, י"ל שרק באילני מאכל שהוי אילנות חשובים והוי פריחתם שבח גדול 

תקנו ברכה על כך ולא באילנות סרק שאין פריחתם חשובה.
והרעק"א בהגהותיו על השו"ע סימן רכ"ו מסתפק ברואה אילנות של ערלה מלבלבים 
שראויים  אילנות  ראית  על  רק  מברך  שלא  שי"ל  האילנות,  ברכת  עליהם  מברך  אם 
פירותיהם שיגדלו מלבלוב זה לאכילה ולא על אילנות שפירותיהם אסורים באכילה. 
ולכאורה נראה שספקו זה אם תקנת ברכת האילנות נתקנה מחמת השמחה שיש לאדם 
בראיית אילנות מלבלבים, אז רק באילנות שפירותיהם מותרים באכילה יש לו שמחה 
גדולה כשרואה אותם מלבלבים ולא כשרואה אילנות שפירותיהם אסורים, או שנתקנה 
ראויים  כשאינם  וגם  האילנות,  פריחת  עצם  על  השבח  ברכת  בתור  האילנות  ברכת 
פירותיהם לאכילה מ"מ יש כאן שבח בעצם פריחתם, וכיון שהוי אילן חשוב של מאכל 

שפיר יש לברך ולשבח על פריחתו.
אולם קשה שהרעק"א שם מסתפק גם לגבי ברכת שהחיינו על ראיית פרי חדש, אם 
רואה פרי חדש של ערלה מברך עליו, והרי ברכת שהחיינו ודאי נתקנה על שמחת הלב 
שיש לו, ואי נימא שלא שמח בראית הפרי שלא ראוי לאכילה מה הסתפק, וצ"ל שזה 
גופא מספקא ליה שי"ל שגם אם הפרי אסור באכילה, מ"מ יש לו שמחת הלב על כך 
גופא שצמח וגדל בעולם פרי חדש ושייך לברך על כך שהחיינו, וכן כתב המשנ"ב בסימן 
רכ"ה סק"ג שמה שמברך גם כשרואה פרי חדש ביד חבירו הגם שלא יכול הוא עצמו 
לאוכלו, זה משום שעיקרה נתקנה על שמחת הלב ששמח על צמיחת פרי חדש, ורק 
מ"מ י"ל ששאני פרי שביד חבירו שמותר מחמת עצמו באכילה שמח על עצם גידולו 

אבל על פרי שאסור לכולם באכילה י"ל שלא שמח בראייתו. 
ולפ"ז י"ל שגם אם סובר הרעק"א שברכת האילנות נתקנה על שמחת הלב גם יש לו צד 
שמברך על ראיית לבלוב של עץ ערלה, משום ששמח על עצם פריחת האילן הגם שלא 
יוכלו ליהנות מפירותיו, וזה גופא מסתפק אם יש בראיית לבלוב של אילן ערלה שמחה, 
וכן י"ל שס"ל שאין הברכה משום השמחה ורק ברכת השבח על עצם הגידול, ומ"מ יש 
לו צד שלא מברך על אילן ערלה, משום שלא תיקנו ברכת שבח זאת רק על פריחה 
חשובה שפירותיה יהיו מותרים. והבהל"כ סימן רכ"ה סק"ג כתב, שנראה לו שגם אם 
עליו שהחיינו  מברך  אפ"ה  ולאוכלו  לתולשו  יכול  האילן שאינו  על  פרי  בשבת  רואה 
כיון שכבר נגמר הפרי אלא דאריא הוא דרביע עלה, ומזה שכתב רק אופן שאינו יכול 
לתולשו מחמת איסור שבת, ולא על פרי אחר שאסור באכילה כגון ערלה, משמע שרק 
משום  ורק  לאכילה  כעת  עצמו  מותר מחמת  בשבת שהפרי  האילן  על  שנמצא  בפרי 
קדושת השבת אסור לתלשו, וגם לאחר שיתלש נאסר רק משום מוקצה מחמת קדושת 

השבת ואין הפרי אסור בעצמותו, 
וכן הוא פרי שמותר לאחר השבת לאוכלו, יש לו שמחת הלב על עצם גידולו ויכול לברך 
עליו, אבל כשרואה פרי חדש שאסור לעולם באכילה כפרי של ערלה, משמע שפשיטא 
ליה שכיון שהוא פרי שאסור מחמת עצמו לאוכלו לעולם, אין לו שמחת הלב על עצם 
גידולו ולא מברך עליו, ולא הזכיר שרעק"א מסתפק בזה, ורק מציין שהסתפק בבונה 
בית חדש אם לא יברך עליו שהחיינו עד שיקבע בו מזוזה שראוי לדור בו, וכן בקנה 
כלים חדשים שצריכים טבילה שלא יברך עד שיטבילם, שכיון שלא ראויים לשימוש י"ל 

שאין כאן שמחת הלב גמורה עד שיתקנם.
ונראה שכוונת הבהל"כ במה שהביא את ספק רעק"א על בית חדש בלי מזוזה וכלים 
שכיון  שהחיינו,  לברך  יוכל  שלא  ליה  מספקא  שם  שרק  לומר  זה  טבולים,  שאינם 
שאסורים עד שיעשה מעשה תיקון בגופם, נחשב שעדיין לא נגמרה עשייתם ואין כאן 
שמחת הלב גמורה, אבל כשרואה בשבת פרי על האילן שלאחר השבת ניתר לאכילה 
גמורה  הלב  כאן שמחת  ויש  פריו  שנגמר  נחשב שפיר  בגופו  תיקון  שום  בלי  מעצמו 
בראיתו ויכול לברך עליו, ומ"מ נראה שגם לצד שבית בלי מזוזה או כלים שלא טבולים 
כלים  ששאני  מברך,  שלא  לבהל"כ  ליה  פשיטא  ערלה  פרי  על  מ"מ  שהחיינו,  מברך 
שאינם טבולים ובית בלי מזוזה שאפשר לתקן איסורם יש לו כבר כעת שמחת הלב, 

משא"כ בפירות ערלה שא"א לתקן איסורם אין לו שמחת הלב ולא מברך.
לירושלים שצריך לפדותם או להעלותם  ויש לעיין ברואה פירות רבעי חדשים מחוץ 
לא  ערלה  פירות  שעל  לצד  שהחיינו  עליהם  לברך  יכול  אם  לאוכלם,  כדי  לירושלים 
מברך, שלכאורה זה תלוי בספקו של הרעק"א אם מברך על בית חדש בלי מזוזה וכלים 
חדשים שאינם טבולים משום שמחוסרים מעשה כדי להשתמש בהם, וגם פירות אלו 

מחוסרים פדיון וצ"ע. 

בברכת האילנות האם צריך שב' האילנות יהיו ממין אחד דוקא או  ד. שאלה: 
אף מב' מינים9.

תשובה: אין נפק"מ10. )יום ה' אור לט' תשרי תש"ע בשיעור(

כיון  ערלה  של  עץ  על  האילנות  ברכת  מברכין  דאין  היא  הגרעק"א  שיטת  ה. 
שא"א ליהנות ממנו, וזה דבר מחודש11. ולפי"ז אם אדם רואה אילן ומסופק אם 
הוא של ערלה אסור לו לברך עליו, דרק בחו"ל אמרי' דספק ערלה מותר אבל 
בא"י ספק ערלה אסור ויש איסור הנאה ואסור לברך12. )שב"ק פר' בראשית כ"ד 

תשרי תשס"ה בשיעור(

ו. שאלה: האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת13.
תשובה: מותר14. )יום ה' אור לט' תשרי תש"ע בשיעור(

ברכת האילנות
הרב יוסף יצחק לוי 

בגמ' בברכות מ"ג ע"ב איתא שהאי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזא אילני דקא מלבלבי, 
אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וכו', והמשנ"ב סימן רכ"ו סק"ה כתב בשם תשובת 
מהרי"ל, שאם ראה פעם אחת אילנות מלבלבים ולא בירך יכול לברך גם בראיה שניה, 
והשעה"צ סק"ג הביא מהמחצה"ש שכתב שלשיטת המג"א שחושש בברכת שהחיינו 
על פרי חדש לשיטות שס"ל שאם ראה את פרי זה פעם אחת ולא בירך לא יכול לברך 
בראיה שניה, הוא הדין לגבי ברכת האילנות שאם ראה אותם ולא בירך אינו מברך 

בפעם השניה ולא כהמהרי"ל.
והנה מה שבברכת שהחיינו יש שסוברים שלא יכול לברך בראיה שניה כשלא בירך 
בראשונה, זה משום שברכת שהחיינו בראיית פירות חדשים נתקנה על שמחת הלב 
הגדולה שיש לאדם בראיית פרי חדש, וס"ל שרק בראיה ראשונה יש שמחה גדולה 
ומדימה  לרואה,  כ"כ  אין שמחה  בראיה שניה  ברכת שהחיינו אבל  כך  על  שנתקנה 
השעה"צ את ברכת האילנות לשהחיינו, משמע שס"ל שגם ברכת האילנות נתקנה, 
מחמת  תקנו  מלבלבים,  אילנות  כשרואה  גדולה  שמחה  לאדם  שיש  שכיון  משום 
ששמח על ידי ראייתם לשבח על בריאתם, ולכן רק בראיה ראשונה ששמחתו גדולה 

מברך ולא בראיה שניה.
אולם הריטב"א כתב שקבעו ברכה זאת, לפי שהוא ענין שבא מזמן לזמן והוא ענין 
מחודש שאדם מברך על עצים יבשים שהפריחן הקב"ה, ומשמע שאין הברכה מחמת 
שמחת הלב שיש לאדם בראית אילנות, ורק הוי ברכת השבח והודאה על עצם זה 
שהפריח הקב"ה עצים יבשים, שכיון שזה דבר מחודש שבא מזמן לזמן תקנו לברך 
בראייתם ברכת השבח, וא"כ י"ל שהגם שלגבי ברכת שהחיינו ס"ל להמג"א שמברך 

                                 שראה שהגר"מ פיינשטיין זצ"ל בירך על אילן אחד. 
9. לא מצינו מי שיצריך ב' מיני אילנות דוקא, ואולי יש לבאר את הצד הזה דבעינן ב' מינים, דכיון 
שנוסח הברכה הוא ליהנות בהם בנ"א, אז בב' מינים יש הנאה יותר גדולה לבנ"א, ולכך בעינן ב' 

מינים דוקא. 
יוסף )ח"ג או"ח ח"ב סי' נ"ה( שכתב בשם מרן זצוק"ל שאין צורך בשני  וכן ראיתי בס' ישא   .10
מינים, ודי בשני אילנות ממין אחד ]ולא הקפיד שיהיו שני האילנות סמוכים זה לזה[. והנה מקור 
הדבר הוא בס' כה"ח )סי' רכ"ו סק"ג( בשם החיד"א שכיון שכתוב בגמ' אילני בלשון רבים צריך שתי 

אילנות, אבל לא איכפ"ל שיהיו ב' מינים דוקא. 
11. הגרעק"א בגליון השו"ע )סי' רכ"ו( נסתפק בזה, ומצדד שלא לברך. וכן העלו להלכה למעשה 
בשו"ת דברי מלכיאל )ח"ג ס"ב( והכה"ח )סקי"א( בשם האחרונים. אך בשו"ת דובב מישרים )ח"ג 
סי' ה'( כתב שאפשר לברך על ערלה. ובשו"ת חלקת יעקב )ח"א סי' נ"ו( ומשנת יוסף )ח"א סי' ס'( 
כתבו דאפשר לברך כיון שהברכה קאי על אילני מאכל המלבלבים ולאו דוקא על אילן זה, ובפרט 

שמברך על האילן עוד בטרם צמיחת הפרי, שאין איסור ערלה חל אלא על הפירות.
ולענין אילנות מורכבים כתב הכה"ח שאין לברך עליהם אפי' שמותר ליהנות מהם, כיון שנעשה 
כ"ה( להתיר,  סי'  )ח"ו  י"ב( הביא בשם שות חת"ס  סי'  )או"ח  יעקב  יגל  בהם עבירה. אך בשו"ת 

דהברכה היא על כללות המין, וכן הדין לענין אילנות של כלאים.  
12. מיהו בס' מקור חיים להחו"י בקיצור ההלכות כתב שאין לחשוש ולהחמיר, כי הוא מיעוט שאינו 
מצוי שילבלבו האילנות תוך ג' שנים. אך נראה דאי"ז סותר לדברי מרן זצוק"ל, דאפשר שהמקו"ח 

מיירי בחששא בעלמא, ואילו מרן זצוק"ל מיירי במקום שיש איסור אבל לא ידוע היכן האיסור.
13. הטעם לאסור הוא כמש"כ בס' כה"ח )סק"ד( בשם ס' מועד לכל חי, דחיישינן שמא יטלטל 
האילנות או יקח בידו מהפרחים להריחם ריחם הטוב, או שמאיתלוש בשבת,. ובאמת הטעם דשמא 
יתלוש לכאורה צ"ב, שהרי בברכת האילנות עדיין אין פירות על האילנות אלא רק פרחים, ובאופן 
שיש רק פרחים מותר לברך ולהריח בשבת כשזה מחובר כמבואר בשו"ע )סי' של"ו ס"י(, ורק פירות 
ליתן  דכיון דמיירי באילנות שעתידים  צ"ל  ואולי  יתלוש.  אסור להריח כאשר הם מחוברים שמא 
להריח  יבואו  הפירות  יגדלו  כאשר  גם  חיישינן שמא  פרחים  בעודן  להריח  מותר  יהא  אם  פירות, 
בעצים  מיירי  השו"ע  אבל  יתלוש,  שמא  חיישינן  פירות  יש  וכאשר  ביניהם,  יחלקו  ולא  במחובר 

שגדלים בהם רק פרחים ואינם עתידים ליתן פירות, ובזה אין מקום לחשוש שמא יתלוש.
וראיתי בס' משנת איש )ח"א עמ' מ"ג( שכאשר אמרו למרן זצוק"ל את הטעם דשמא יקח הפרחים 

בידו להריח בהם, תמה מרן זצוק"ל ואמר: גזירה? אנחנו גוזרים גזירה? עכ"ל.    
ועי"ש בכה"ח שהוסיף טעם עפ"י הסוד, שלדברי המקובלים שמברר ניצוצי הקדושה הו"ל ליתא 

דבורר, עי"ש. 
14. וכן ראיתי בס' ישא יוסף הנ"ל בשם מרן זצוק"ל, ובס' משנת איש )שם( ג"כ הביא בשם מרן 
זצוק"ל שאפשר לכתחילה לברך בשבת ואין שום סיבה שלא. מאידך בס' איש על העדה )פסח עמ' 

קכ"א( הביא בשם מרן זצוק"ל שאין מברכים בשבת. ויל"ע.
ובשם נפש דוד להאדר"ת מובא שהיה מהדר לברך הברכה בשב"ק כדי להוסיף ברכה בשב"ק למאה 
ברכות. ובארחות רבינו )ח"ג עמ' רכ"ד( מובא שכך נהג הקה"י זצ"ל, ובס' הליכות שלמה )פכ"ג 

הערה 121( מובא שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל היה ג"כ מברכה בשבת. 

 



חטאת קודם לעולה - הרהור הלב
הרב אבא קליינרמן

יונה אחד לעולה ואחד  "ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תורים או שני בני 
לחטאת וגו'". )פרק י"ג פסוק ח'(' ופרש"י, "אחד לעולה ואחד לחטאת, לא הקדימה 
הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולה כך שנינו בזבחים בפרק כל 
התדיר". ולכאורה צריך להבין כיון שבהקרבה צריך להקדים את החטאת לעולה, א"כ 

מה הטעם שבקריאה הקדים הכתוב את העולה לחטאת, הלא דבר הוא.
כמבואר  הלב,  הרהור  על חטא של  לכפר  בא  עיקרו  עולה  קרבן  דהנה  לומר  ונראה 
ברמב"ן בתחילת פרשת ויקרא שכתב, "וראיתי באגדה בויקרא רבה )ז' ג'( תני רבי 
יוחאי אין העולה באה אלא על הרהורי עבירת הלב, אמר רבי לוי מקרא  שמעון בן 
מלא הוא והעולה על רוחכם היה לא תהיה, העולה מכפרת על העולה על רוחכם כו', 
ועיין שם. ומסיק שם הדא אמרה אין העולה באה אלא על הרהורי הלב, והטעם שלפי 

שהוא חטא שאין מכיר בו אלא ה' לפיכך כולה כליל לה'". ועיין שם.
והנה ביולדת איתא בגמ' בנדה )דף ל"א ב'(, "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי 
לילד קופצת  להן בשעה שכורעת  יולדת מביאה קרבן, אמר  תורה  מפני מה אמרה 

ונשבעת שלא תיזקק עוד לבעלה לפיכך אמרה תורה תביא קרבן וכו'". 
מבואר שביולדת הסיבה שצריכה להביא את הקרבן עיקרו בא מחמת הרהור הלב, 
שקופצת  כך  כדי  עד  הזה  הענין  כל  על  מתחרטת  היא  צער  מרוב  הלידה  שבשעת 
ונשבעת. ובתחילה כשהיא מתחרטת יש כאן הרהור הלב וחרטה, ואח"כ זה מביא גם 

מעשה של שבועה שקופצת ונשבעת. 
י"ל כיון שעיקר הסיבה של הבאת הקרבנות בא מכח חטא שהתחיל בהרהור  וא"כ 
הלב, ממילא לכן הקדים הכתוב עולה לחטאת לרמז ולומר שעיקר החטא כאן התחיל 
בהרהור הלב ועל זה הוא עיקר הכפרה. אבל למעשה בהקרבה חטאת קודמת לעולה, 
כיון שבסופו של דבר היה כאן גם מעשה של עקימת שפתיה, א"כ צריך להתחיל את 
הכפרה בדבר היותר חמור שהוא המעשה ולכן מקדימים בהקרבה את החטאת. אבל 
עדיין רמזה התורה כיון שהחטא התחיל במחשבה ובהרהור הלב שקוראת תיגר על כל 

ענין הלידה, ממילא הכתוב הקדים את העולה לחטאת.
עולה קודמת לחטאת בעבודה זרה

והנה בפרשת שלח כתוב )במדבר, פרק ט"ו פסוק כ"ד(, כתוב לגבי עוון עבודה זרה 
שנעשתה בשגגה, "והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר 
אחד לעולה לריח ניחוח לה' ומנחתו ונסכו כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטת". וכתב 
רש"י, "לחטת, חסר א' שאינו כשאר חטאות, שכל חטאות שבתורה הבאות עם עולה 

החטאת קודמת לעולה, שנאמר ואת השני יעשה עולה וזו עולה קודמת לחטאת".
ולכאורה יש להבין מה נשתנה חטאת של עבודה זרה מכל החטאות שבתורה, שבזה 
העולה קודמת לחטאת. ולהמבואר נראה לומר דהנה בעבודה זרה עיקר החטא הוא 
רק בהרהור הלב, שהרי עצם האמונה בה' עיקרו בלב כמו שכתוב )דברים ד' ל"ט( 
"וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 

אין עוד". וממילא עבודה זרה שהוא כפירה בה', 
ג"כ עיקרו בלב וכן כתוב ביחזקאל )פרק י"ד פסוק ה'( "למען תפוש את בית ישראל 
זרה הוא הרהור הלב שכופר בהקב"ה.  ומבואר שעיקר החטא בעבודה  וגו'".  בלבם 
ומעתה מובן שלכן צריך להקדים בקרבנות את העולה לחטאת, שצריך להקדים את 
הלב.  הרהור  רק  הוא  החטא  עיקר  שכאן  כיון  הלב  הרהור  על  בה  שעיקרה  העולה 
עזים אחד לחטת, חטת כתיב  "ושעיר  יקר שכתב,  וב"ה שכיוונתי בזה לדברי הכלי 
חסר אל"ף, ועוד יש כאן שינוי כי בכל מקום שמקריבין חטאת ועולה החטאת קודמת 
לעולה, וכאן העולה קודמת לחטאת הלא דבר הוא. ואומר אני לפי שחטא זה מדבר 
כל מעשה  כי  ובמעשה  חוטא במחשבה  עבירה האדם  ובכל  כו',  זרה  עבודה  בחטא 
קדמה לו המחשבה כו', וע"כ כל חוטא צריך להביא שתי כפרות העולה על הרהור 
הלב, וחטאת על חטא המעשה. ואע"פ שכל הרהור קודם למעשה, מ"מ המעשה קשה 
יצאה מחשבתו  לא  על המחשבה אם  אין הקב"ה מעניש  לעולם  מן ההרהור שהרי 

לפועל, כמו שנאמר און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה'. 
כלל, מ"מ  וכוונה  נעשה בלא מחשבה  אינו מעניש כשהוא  אע"פ שגם על המעשה 
המעשה עיקר החטא על כן מביא תחילה חטאת להסיר העון הגדול תחילה, ואח"כ 
עולה להסיר עון ההרהור. חוץ מבעבודה זרה שנאמר בה למען תפוש את בית ישראל 
בלבם, לפי שהמחשבה בעבודה זרה הוא עיקר החטא כי זה דבר התלוי באמונת הלב 
וכל המעשים כו', וכן התחלת הסמ"ג שלא להעלות במחשבה שיש אלוה אחר כו', 
על כן הוא מקדים עולה לחטאת כדי להסיר החטא הגדול תחילה והוא ההרהור אשר 
עליו באה העולה שנאמר והעולה על רוחכם ואח"כ הקטן והוא המעשה כו'". ועיין 

שם מה שהמשיך לבאר בזה.
חיזוק והתעוררות גדולה לאמונה

בכל  ונפלא שכל אחד  גדול  חיזוק  בזה  יש  בלב,  היא  זה שעיקר האמונה  ענין  הנה 
מקום שהוא ובאיזה מצב שהוא עומד, הרי אם הוא מתחזק בלבו באמונה, הוא זוכה 
זוכה  הוא  כך  באמונה,  ויותר  יותר  וככל שהאדם מתחזק  ובנפשו.  בלבו  גדול  לאור 

להשגחת ה' שתהא עליו לטובה ולברכה.
ממנו  ולשמוע  ללמוד  בבחרותי  )שזכיתי  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגאון  מו"ר 
בתחילה  היה  בסיביר,  למאסר  הוגלה  שכאשר  סיפר,  סלבודקא(  בישיבת  שיעורים 
בשברון לב שלא היה לו שם שום דבר של יהדות לא ספרים ולא טלית ותפילין, והיה 
ריקם מכל דבר שיש בו זיקת לדת, וחשב לעצמו מה יעשה במקום שומם שכזה. אבל 

מיד התעשת והתעורר בהתעוררות רבה, הרי יש לי את האמונה בהשי"ת, ובזה אני 
יכול להתחזק בעת עת ובכל רגע, ולא צריך לזה לא ספרים ולא סופרים, 

יום  והתחזק  ובזה עמד  והשגחה.  אלא רק חיזוק הלב באמונה 

 

יום, וזה החזיק אותו בכל המצבים שעבר שם.
ואמונתך בלילות

אדם שמתחזק באמונה יש לו את הכל, וכל יהודי באשר הוא שם יש לו את האפשרות 
"להגיד בבוקר חסדך  צ"ב( כתוב  )פרק  ובפסוק בתהילים  ולהתחזק באמונה.  לעמוד 
ואמונתך בלילות", והלשון אמונה נאמר על הלילה, לרמז שגם כשאדם נמצא במצב 
שהוא בגדר לילה, שהכל מסביבו נראה כחושך ואפילה, עדיין הוא יכול למצוא שם את 
הקב"ה. שכאשר עומד מתחזק באמונה אז בתוך הלילה ובתוך כל החושך, בתוך כל 

הקושיים הגדולים, הוא ימצא שם את הקב"ה שיאיר לו באור גדול ויקרות.
ודוד המלך ע"ה אומר )תהילים פרק קל"ט(, "גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר 
כחשיכה כאורה", שאצל הקב"ה אין הבדל בין חשיכה לאורה, ובכל מקום שהקב"ה 
להתחזק  שזוכה  מי  כל  ממילא  יאיר.  כיום  ולילה  גדול  באור  מאיר  הוא  שם  נמצא 
באמונה, הקב"ה מאיר לו בכל המצבים, וגם אם ח"ו יבוא עליו איזה קושי מסויים יזכה 

לעזר ה' לעבור את זה בנקל ובצורה הכי טובה שאפשר.
והתחזק  עמוד  שהוא,  מצב  בכל  היקר,  "אחי  ואחד  אחד  לכל  קורא  הנני  זה  ובדבר 
באמונתך, ואז תמצא ותראה שהשי"ת נמצא עימנו בכל עת, וגם בעת צרה וצורה הוא 
עומד עימנו כמו שכתוב "בכל צרתם לו צר", שהוא כביכול ברוך הוא עומד ונמצא בתוך 

הצרה לסבול עימנו ולסייענו".

דיני ברכת האילנות- ליקוט הלכות והערות
הרב גד משה ליכט

ואילנות  בריות טובות  בו  "וברא  הנה לשון הברכה  הברכה-  נוסח  וביאור  הברכה  גדר 
טובות להנות בהם בני אדם" וצריך להבין מה ענין בריות טובות להכא. ועוד שמקדימים 

בריות טובות ברישא לפני אילנות טובות.
והנה מלבד ברכת האילנות המופיעה בשו"ע בסי' רכ"ו, איתא בטו"ר בסוף סי' רכ"ה 
לו  בא"י אמ"ה שככה  אומר  טובות  ואילנות  או בהמה  גוי  אפילו  טובות  בריות  "ראה 
בעולמו" ובשו"ע כתב " הרואה אילנות טובות ובריות נאות ... ואינו מברך עליהם אלא 
פעם ראשונה ולא יותר לא עליהם ולא על אחרים אא"כ היו נאים מהם" ובשעה"צ )ס"ק 

ל"ג( כותב דמברכין דוקא על בריות נאות ביותר. )ומקורו ברמב"ם(.
זוהי ברכת שבח  לו בעולמו  בין שתי הברכות הללו דברכת שככה  שהחילוק  ונראה   
שמשבח לקב"ה שברא בריות נאות כאלו, ובלש' הירו' )פ"ט ה"א( לשון הברכה היא 
"שכך ברא בריות נאות בעולמו" וזה מראה על כוחו וגדולתו שיכול לברוא דברים כאלו 
נאים, ולכן בעינן דוקא בריות נאות ביותר וכנ"ל מהרמב"ם. וכלשון השו"ע ]יו"ד קנ"א 
סעיף ד', שמקור הלכה זו בשו"ע שם הוא בגמ' בע"ז כ' ע"א לענין ברכה זו[ "אבל אם 
מכוון בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו מותר". משא"כ ברכת האילנות זו 

ברכת שבח לקב"ה שברא כ"כ הרבה דברים טובים עבורינו. 
כוללים  ולכן  וכן "להנות בהם בני אדם",  " שלא חיסר בעולמו דבר"  וכלשון הברכה 
בברכה גם את הבריות הטובות שיש בעולם שברא הקב"ה להיטיב לנו על ידם, וכיון 
לכן  יותר מהאילנות הטובות  בד"כ  לנו  מועילים  ובע"ח[  ]האנשים  שהבריות הטובות 
מקדימים אותם ברישא. ]וברמב"ם ועוד ראשונים נוסח הברכה הוא "וברא בו בריות 
טובות" ולא מוזכר כלל אילנות, כיון שכאמור עיקר הברכה להודות על כלל הבריות 
הטובות שברא הקב"ה שנהנה מהם[. ולפ"ז נראה שמי שלא אמר את המילים "שלא 

חיסר בעולמו כלום" השמיט עיקר גדול בהודאה ואולי יצטרך לברך שוב.
ואמנם לפ"ז צריך להבין מדוע קבעו את הברכה דוקא על פריחת האילנות ונראה לומר 
דמה שקבעו את הברכה דוקא בראיית פריחת האילנות, כיון שבזה ניכר ביותר החידוש 
שבשבח כללי זה, דהאדם כידוע מתפעל ומודה יותר בדבר הניכר והמתחדש, ונראה 
לומר שזה מעין ברכת אשר יצר שכוללת הודאה על כל איברי האדם הפנימים, ואפ"ה 
נקבעה הברכה רק על דבר המתחדש ולא על דבר שהוא הווה תמידי. ]ויתכן שזו כונת 
הרא"ה והריטב"א בברכות מ"ג ע"ב שכתבו וז"ל "וקבעו ברכה זו לפי שהוא ענין בא 
שכתבו  היינו  הקב"ה"-  שהפריח  יבשים  עצים  רואה  שאדם  מחודש  ענין  והוא  לזמן 
לבאר מדוע זו סיבת החיוב[. ונמצא שזו ברכה הכוללת שבח מאוד גדול וכללי לקב"ה, 
הטו"ר  אולי  ולכן  ומסוימים,  פרטיים  דברים  על  שהינם  הברכות  משאר  הוא  ושונה 

והשו"ע קבעו ברכה זו בסימן בפני עצמו.
והנה בפמ"ג ]רכ"ו סוף ס"ק א'[ מדייק ברמב"ם שהברכה הינה דוקא על אילנות ולא 
על זרעוני גינה. וכ"ה בערוה"ש ]סעיף א'[ דלא מברך על זרעים וירקות. ועיין בערוה"ש 
שמבאר אמאי. ולדברינו אפשר לומר דהחידוש ניכר טפי דווקא באילנות שהיו עץ יבש 
וכעת הן פורחות, משא"כ זרעונים וירקות שהארץ מלאה בפרחים עשבים ושאר מיני 
צמחים. ]ומש"כ ערוה"ש ע"ש צריך להבין, דהרי הברכה לא נתקנה כהודאה דווקא על 
אילנות אלא על כל הבריות הטובות[ ומובא בשם מרן הגרח"ק שליט"א ]ספר מעשה 
חמד פ"ב הערה ע"ט[ דלגבי אילנות המגדלים תבלינים שאינם נאכלים בפני עצמם, 
שאין לברך עליהם כיון שלרוב הראשונים אינם נחשבים לפרי. עכ"ד, ויתכן שלמש"כ 
אפשר לברך עליהם דאין דין שיחשבו לפרי, אלא יש דין באילן המפריח פרחים ומגדל 

אח"כ דברים.

נוסח הברכה- הנוסח בגמ' בראשונים בשו"ע ובאחרונים הוא שלא חסר בעולמו כלום, 
ובחלק מסידורי אשכנז שינו לכתוב "דבר" במקום "כלום", ואין שום מקור לזה ]למעט 
דינים מהגר"ש  )אוסף  חדא  ואיגרתא  ט"ז,  סי'  מנח"י  "כלום".  לומר  וצריך  באשכול[. 

דבליצקי( דלא כספר שערי ברכה דכתב דכל אחד יעשה כמנהגו.

זמן הברכה- בגמ' נזכר ניסן, אולם כתוב בהרבה ראשונים, וכן כתוב במ"ב 
דרך  שאז  נקט,  דמילתא  דאורחא  האחרונים:  בשם  א(  )ס"ק 



במצב שיכול לברך עליו.
ומובא בשם שו"ת אחד הדן בברכה זו על עץ התאנה, ומסיק שאין לברך אומנם הוא 
נוקט בדבריו להלכה דלא כאחרונים המובאים במ"ב שאפשר לברך כל עוד לא גדל 

הפרי.
אילן שעליו לא נושרים אבל יש בו פריחה- כגון עץ הזית. לכאורה מסברא היה נראה 
שצריך לברך דסוף סוף ניכרת הפריחה. אמנם בא"א בוטשאטש נשאר בזה בצ"ע קצת 

וצריך להבין אמאי.
אילן שמוציא פרחים כל השנה- מובא בשם ספר על פי התורה ]פ"ל אות ק"י[ שאילני 
ברכת  עליהם  לברך  אם  לדון  יש  השנה  כל  פרחים  שמוציאים  לימון  ואילני  אתרוג 
האילנות, והסברא לא לברך מובנת מאוד, שאין ניכר בהם החידוש, אבל צריך לבדוק 

אם זו המציאות דבאתרוג כמעט ברור שאין זו המציאות.

ערלה- ברעק"א כאן ]בהגהות השו"ע[ מסתפק אם יכול לברך כיון שא"א להנות מהפרי 
]ובספק ערלה בחו"ל כותב שיכול לברך כיון דספק ערלה בחו"ל מותר[ ומשמע דס"ל 
להלכה שלא יכול לברך, וכ"כ עוד אחרונים. מאידך ברב פעלים ובדובב מישרים ס"ל 
שיכול לברך כיון שהברכה היא על עצם בריאת אילנות ופירות ליהנות בהם בני אדם וגם 
אילנות אלו עומדים ליהנות בהם אחר שיעברו ג' שנות ערלה. ושני הטעמים לכאורה 
קשים דנהי שהברכה היא על בריאת אילנות ופירות אבל השבח הוא מכח האילן הזה 
שהוא אסור, וגם הטעם שכתבו שאפשר להנות מהם אחר ג"ש קשה, דהרי כעת הפירות 
שיצאו מהאילן הזה אסורים ואיך אפשר לברך "להנות בהם בני אדם" )וכה"ג כתוב גם 

באיגרתא חדא( ובר מן דין לדידן זהו ספק ברכות להקל כיון שנחלקו בזה האחרונים.
אילנות שניטעו באיסור ואין איסור באכילתם- כגון כלאים ואילנות מורכבים. בביה"ל 
בריש סי' רכ"ה מביא מח' באחרונים האם לגבי ברכת שהחיינו על פרי חדש וכן גבי 
ברכה על בריות נאות אם אפשר לברך על דברים שנעשו באיסור- כגון כלאי מין בשאינו 
מינו לגבי שהחיינו, וכגון ברכה על ממזר לגבי בריות נאות, ונראה שם שנוטה יותר לכך 
שאפשר לברך. והיו שלמדו  מביה"ל זה לענין ברכת האילנות שאפשר לברך על אילנות 
שניטעו באיסור, ואפשר לחלק דשם הברכה על ההנאה בראיית הבריות או באכילתם 
וזה שפיר שייך )למי שסובר כן( לברך על המראה והשמחה באכילתם, משא"כ כאן זו 
הודאה לקב"ה שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו ואיך אפשר לומר כן על דברים שנעשו 

באיסור. וגם כאן הרי עכ"פ זה ספק וא"א לברך וכמובא בשם גדולי ישראל זיע"א.
אילנות הנגועים בתולעים- בני התורה לא אוכלים תאנים כיון שהם נגועים. וכן לדוגמא 
עץ דובדבן או פטל יש בהם נגיעות תולעים, ויש לדון האם הם דומים לערלה שא"א 
שהן  אפילו  כאלו  שפירות  בירושלים  הרבנים  מחשובי  מאחד  ושמעתי  מהם.  להנות 
נגועים כיוון דאפשר לבודקם ולאוכלם ולהנות מהם, פשוט שאפשר לברך ]ונראה שגם 
גבי תאנים נהי שבמציאות אין אנו אוכלים אותם דאין אנו בקיאים בבדיקתם, אולם כיון 
שבמציאות אפשר לבודקם, לכאורה אפשר לברך עליהם, וגם החפצא של הפרי מותרת 

אלא שיש בו תולעים[.

ביאור "היוצא" ביומי ניסן ורואה אילנות וכו'
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

אילנות שמוציאין פרח,  וראה  ניסן  בימי  "היוצא  רכו(:  סי'  )או"ח  ערוך  כתוב בשולחן 
אומר בא"י אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות 
בהם בני אדם וכו'". וכ"ה לשון הגמ' )ברכות מג:( "אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי 

ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר וכו'".
ויש לדקדק הלשון שאמרו 'היוצא', ולא כבשאר ברכות הראיה שאמרו 'הרואה' בעלמא, 
ומתוקנות  נאות  בריות  "הרואה  הי"ג(  מברכות  )פ"י  הרמב"ם  ל'  מאד  מדוקדק  וכן 
ניסן  ביומי  לגנות  או  לשדות  היוצא  בעולמו,  לו  שככה  מברך  טובות  ואילנות  ביותר 
ובאותה  'בהרואה',  שפתח  דייקא  וכו'".  מברך  עולים  וניצנים  פורחות  אילנות  וראה 
דן  )חי"ב ס"כ(  "ציץ אליעזר"  ובשו"ת  הוא.  'היוצא' דמשמע שדוקא  ע"ז  הלכה כתב 
"הרואה",  בלשון  דגמ'  דינא  הך  שנקטו  הראשונים  מגדולי  ג'  זאת  לעומת  וציין  בזה 
הרוקח )שמ"ב( כותב: "הרואה אילנות שהוציאו פרח כגון בניסן אומר וכו'". וכן ברבינו 
ירוחם וכו', וכן באבודרהם וכו'. ובולט לעין שדקדקו לשנות מלשון הגמ' כדי שלא יטעו 
ישוב, אלא צריך לברך בכל מקום שאדם  לחשוב שצריכים דוקא לצאת חוץ למקום 
רואה אילנות פורחים, וסברו דהגמ' אורחא דמילתא נקט, שעפ"י רוב אין רואים פריחת 

אילנות כי אם מחוץ לבתי העיר.
וי"א דאף  ועוד האריך להביא מהאחרונים די"א שלכתחילה כן צריך לצאת מן העיר, 
לגינתו סגי, ומסיים שם: "עוד זאת בספר "פתח הדביר" על או"ח מביא שבספר "מועד 
לכל חי" מעיד הגר"ח פלאג'י בעצמו שמנהג קושטא לברך בביתם בעד החלון, ומכריע 
העיר שפיר מברך  תוך  ונטיעות  גנות  נמצאים  דאם  בזה  הדביר" את ההלכה  ה"פתח 
ע"ד  ואפילו   - וכו',  בהווה  דברו  ופוסקים  ובש"ס  פורחין דמאי שנא  אילנות  כשרואה 
מנוחתם  אל  לבא  יכולות  שאינן  הנדחות  הנשמות  לתקן  מועלת  זו  דברכה  האמת 
ומתלבשים בענפי האילנות ונתקנות ע"י הברכה בכוונה זו וכו', בכל המקומות שנטועים 
בו אילנות אפילו בתוך העיר עבידי דאתו אותן הנשמות אולי יתוקנו ע"י הברכה בכוונה 

וכו'" עי"ש עוד.
ובדרך דרוש י"ל שהלשון "מאן דנפיק ביומי ניסן" בא לרמז כמ"ש בשו"ת "אבני נזר" 
ניסן(  )י"ב  אחרי  מוצש"ק  א'  ליום  "אור  בזה"ל:  של"ו(  )או"ח  לתשובה  בפתיחה 

תרמ"ו. שלום לכבוד ידידי הרה"ג המפורסם חריף ובקי מו"ה חיים נ"י מלפנים 
רב במאסקווא: יקרתו הגיעני ערב שבת בין השמשות, דבר אשר ביקש 

להשיב לו על איזה ספיקות במילי דפיסחא, אם כי הקשה 

הארצות החמים ללבלב האילנות, והוא הדין בחודש אחר כל שרואה הלבלוב פעם 
ראשון מברך". ומנהג העולם לברך דוקא מתחילת ניסן יתכן שרוצים לחשוש לדעת 
המקובלים ]ברכ"י )רכ"ו, ב'( וכה"ח )ס"ק א'([. ולא ברור אמאי דווקא כאן בברכה זו 
חוששים למקובלים. ועוד שיש דעות )אף שלא פוסקים כך( שאם לא בירך בראיה 
נפ"מ מי שלא בירך בניסן  וכן  ראשונה תו לא יברך. וא"כ עדיף לברך מיד שרואה.  
שיכול לברך באייר כמ"ש בח"א )ס"ג, ב'(, ערוה"ש, א', ועוד הרבה אחרונים עיין שערי 
ברכה פכ"א הערה ס', וכן באיגרתא חדא סעיף ה' ובגמ' בר"ה י"א ע"א נראה להדיא 

שאפשר לברך גם באייר ]ע"ש לענין חודש זיו שהוא חודש אייר[.

זריזין ורוב עם- למנהג העולם שנוהגין לברך בניסן, עכ"פ מדין זריזין יש לברך ברכה 
זו בר"ח ניסן. וכמו שבכל הברכות עדיף  לעשותם ברוב עם כן עדיף גם בברכה זו וכמו 
שיש הרבה מעדות הספרדים בא"י שנוהגים כן, וגם בזה צריך לידע למה לא נוהגים 
ברוב עם כמו שמקפידים בקידוש לבנה על אף שמדינא אפשר לקדש ביחידי ]ביה"ל 
תכ"ו ד"ה "אלא"[, וגם לביטול הזמן לא חוששים בקידוש לבנה דהרי מחכים לפעמים 
דקות  תוך  אפשר  שבשכונה  הכנסת  מבתי  ובהרבה  הבאים.  למנינים  דקות  הרבה 

מועטות להגיע למקום שאפשר לברך בו ברכת האילנות, ולעשות הדבר ברוב עם.

)ח"ב  מהרש"ם  בלילה  לברך  שאפשר  בפוסקים  מצינו  הראיה  ברכת  לגבי  בלילה- 
קכ"ד( לענין ברכת הקשת, הגרשז"א לגבי ראית הים )זאת הברכה פי"ז(, וכן כמה 
פוסקים לגבי ברכת האילנות ]שערי ברכה פכ"א הערה ס"א[ אולם מובא )שם( שיש 
הפריחה  ניכרת  אם  לברך,  דא"א  כן  ס"ל  אמאי  להבין  וצריך  לברך.  שא"א  חולקים 
בלילה ע"י תאורה וכדו'. אולם כמדומה שהמנהג לא לברך בלילה ]גם בזריזין בר"ח 
ניסן לא מצינו שמברכין בליל ר"ח[, ואפשר שאפי' שרואים הפריחה בלילה אבל לא 

ניכר כ"כ )כמו שניכר באחד שרואה את הים בלילה(. 

בשבת- וזו נפ"מ יותר להשנה תשע"ו לענין זריזין מקדימין המברכין בד"כ בר"ח, כייון 
דר"ח חל בשבת. וז"ל איגרתא חדא ]דין י"ג[: מותר לברך ברכה זו גם בשבת, ודלא 
ככמה אחרונים שחתרו משום מה למצוא טעם לאיסור ולא העלו בידם, עיין בכה"ח 

)ס"ק ד'( דאין בטעמים שהביא די לאיסור".

אילן אחד או שני אילנות- לשון הגמ' "וחזי אילני" וכן השו"ע: "וראה אילנות" ומשמע 
לכאורה שעכ"פ צריך שניים. אולם בראשונים ובנושאי כלים המקובלים לא הזכירו 
ולכן לא טרחו לפרש. גם את ההלכות  כן. וקשה לומר שהבינו שזו פשטות הלשון 
קטנות ]ח"ב סי' כ"ח[ שכותב לברך על ריבוי אילנות לא הביאו האחרונים על השו"ע 
לדייק  כתב  בכה"ח  אמנם  האילנות.  בברכת  אחרים  דינים  לענין  שהביאוהו  אף  על 
)ח"ו ל"ו( מוכיח מכמה ברכות  ובצל החכמה  את לשון הגמ' שמיעוט רבים שניים. 
הכתובות בש"ס ובשו"ע דכתובות בלשון רבים ]הרים, גבעות, בשורות טובות, חכמי 
ישראל ועוד[ ופשיטא דמברכים גם ביחיד. ולכן לדינא סגי באילן אחד כמובא בשם 
גדולי הדור ובאיגרתא חדא, ובודאי שאם בקל לברך על ב' אילנות יעשה כן. אבל אם 
ראה רק אילן אחד לכאורה יברך דיש דעות דאחר ראיה ראשונה שוב לא יכול לברך, 
]ובכה"ח כותב דלכתחילה יש לחזר על מקום שיש בו ריבוי אילנות ועשבים ולברך 
שם כדי להעלות ע"י ברכתו ניצוצי קדושה מכל מה שיש שם"[. ]וגם המצריכים ב' 

אילנות סגי באותו סוג אילן וא"צ ב' סוגי אילנות כמדויק בגמ' אף לשיטתם[.

פרח.  ובשו"ע כתב שמוציאין  "אילני דקא מלבלבי",  בגמ' איתא  עלים-  ולא  פרחים 
ומדייק הפמ"ג דעלים לא, ובגר"א כותב מקור לשו"ע לפרש כן בגמ' דהת"א מתרגם 
לגבי מטה אהרן "ויוצא פרח"- ואפיק לבלבין, וכ"פ המ"ב )ס"ק א'( בשם האחרונים.

אילנות מאכל או גם סרק- במ"ב מייתי בשם האחרונים "דוקא באילני מאכל שמזה 
הפרח עתיד להגדל פרי אבל אילני סרק לא". ובספרי זמנינו מביאים בזה עוד הרבה 
והנה אף שלא הוזכר בגמ' שיהיו  כותב:  א'[  ]ח"ג פ"ו הערה  לציון  ובאור  אחרונים. 
דוקא אילני מאכל, מ"מ מלשון הברכה... ליהנות בהם בני אדם... שאין לומר שהכוונה 
להנאת צל וכדומה, שהרי הנאה זו אינה קשורה ללבלוב האילנות, ולמה מברך דוקא 
בשעת  מברך  ולכן  מאכל,  הנאת  בהם  שיש  באילנות  דמיירי  וע"כ  הלבלוב,  בשעת 
הלבלוב, שהלבלוב הוא השלב שלפני יציאת הפרי" עכ"ד. ואולי זו גם כוונת המ"ב 

שהבאנו מקודם. 

ואם טעה ובירך על אילנות סרק כתב בשבט הלוי )ח"ו סי' נ"ג אות ד'( שלא יברך שנית 
ולא מפני ספק ברכות )שיש מקצת פוסקים שסוברים שאפשר לברך על אילני סרק(, 
אלא כיון שנוסח הברכה "ואילנות טובות" כולל בתוכו הן עצי מאכל והן עצי סרק, 
נמצא שנתן כבר ברכת הודאה על כל האילנות עכ"ד, וזהו טעם מחודש לכאורה, דעד 
כמה שרוב הפוסקים ס"ל שהברכה הינה רק על אילנות מאכל א"כ הנוסח הנאמר הוא 
על אילנות מאכל דוקא. ]עוד כתב שם בשבט הלוי שאם ברך מבלי לראות כלל את 
האילנות, יתכן שא"צ לחזור ולברך, כיון שלא מוזכר בשו"ע שהתנאי של ראיה מעכב 

עכ"ד, וזה גם מחודש  דפשטות לשון הגמ' והשו"ע שצריך לראות[. 

אילנות שאין בהם פריחה- )כגון תאנה( עץ התאנה אין בו פרח. ונהי שהמ"ב פוסק 
ראיה ראשונה,  בירך בשעת  לא  לברך אפילו  יוכל  ד'[ שקודם שגדלו הפירות  ]ס"ק 

וכדו' שייך  וא"כ בתאנה  יכול לברך,  נגמר כל צרכו  ומשמע גם שכל עוד לא 
לברך שהפרי עוד קטן, אבל יש לברר אם עץ שלא מוציא פרח היה 

פרי  יש  סוף  סוף  כעת  שהרי  שכן  ומסתבר  התקנה,  בכלל 

 



לשאול כי ימים אלו יקרי הערך שעה ליום יחשב, על כל זה לאשר ביקש מאוד להשיב 
לו להיות לו לעונג ושמחת יום טוב לקחתי מעט פנאי...". כיוצ"ב מסופר שפעם בא 
הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב זי"ע לבקר את ה"אבני נזר" בדרכו לחתונת נכדו, וכיבדו 
ה"אבני נזר" באופן מופלג ביותר בציינו שהברכה שברכו זקנו הרה"ק מווארקא זי"ע 
בילדותו שיהא גדול בישראל נתקיימה עכ"פ במקצתה. אבל כאשר הוסיף לבקשו כי 
יבוא עמו לחתונת נכדו נענה ואמר לו: "כי בימי ניסן ותשרי 'אינו יוצא' מביתו, מכיון 
שכל רגע בימים אלו כיום יחשב" ע"כ. - ובזה יתפרש לן מאמרם ז"ל בלשון "היוצא 
ביומי ניסן", מכיון שבימים אלו זמנינו יקר עלינו ביותר, על כן חז"ל העמידו מצות 
ברכה זו באופן המשתמע 'שאם' יזדמן לאיש ישראל 'לצאת' בימי ניסן ורואה בדרכו 
אילנות מלבלבין אז יברך וכו'. ]ואפשר שזהו שדקדקו ואמרו "ביומי" ניסן, לפי שכל 

רגע וזמן אפי' מועט בניסן "ליום" יחשב[.
וענין סגולת הזמן כל כך בימים אלו, נתבאר בס' של"ה הק' )פ' בא דרך חיים כ"ב(: 
"נהגו בני ישראל לקבוע ימי חודש ניסן הללו להיותם קדושים ולא חול. וזה רמוז גם 
כן במה שנאמר )שמות יב,ב( "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי 
השנה" דלכאורה הוא כפל. ועל דרך הפשט מדבר מעיבור החודש ומעיבור השנים. 
אמנם דרך רמז הודיע: כי כל החודש כולו הוא כמו ראש חודש, ולא כשאר חדשים 
שר"ח הוא מקודש ושאר ימי החודש הם חול, אמנם זה החודש כולו הוא כמו ראש 

חודש, כל יום הוא כמו ראש חודש" עכ"ל. 
וא"ת והלא ימי "בין הזמנים" הם. וי"ל דהיא הנותנת, וכמ"ש באברהם אע"ה רק אחר 
עמידתו בנסיון "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה". - אכן השלה"ק לשיטתו בזה שכתב 
במק"א )מס' שבועות נר מצוה כ"ד( ז"ל: "ועיקר הכולל הכל, יהיה נעקר ונשרש מן 
העולם השם של 'בין הזמנים', לא יזכר ולא יפקד, רק כל העתים שוים לטובה יתנהגו 
במנהג אחד לתורה, כמו שכתוב )יהושע א,ח( 'והגית בו יומם ולילה", - איך נעשו רבינו 
תם ור"י וכל בעלי תוספות מחודדים, רק על ידי לימוד תורת אמת ובקיאות מסכתות 

והתמדה, וחוזרים תמיד, ו'זמן' ו'בין הזמנים' שוים". 

הערות לפרשת השבוע
"אדם כי יהיה בעור בשרו"

כתב רבנו בחיי ודע כי הנגעים היו אות ומופת על החטא, שכן דרשו רז"ל מלה"ד לעבד 
יודע שהוא עבד רע לקח עמו כבלים שאם  רע שהיה נמכר כשבא רבו לקנותו היה 
סרח רודה אותו בהן, כיון שסרח הביא אותן כבלים וכבלו, כך הקב"ה היה גלוי וידוע 
לפניו שהאדם עתיד לחטוא, והתקין יסורין הללו שאם חטא יהא רודה אותו בהן, וכך 
היו הנגעים באים האבנים היו לוקין תחלה וכו', עשה תשובה מוטב ואם לא מלקהו 
בבגדיו וכו', חזר בו מוטב ואם לאו מלקהו בגופו וכו', כך דרשו רז"ל במדרש רות אין 

בעל הרחמים  פורע מן הנפשות תחלה וכו' ע"ש. 
הנה כבר הקשו מאחר דכך הוא הסדר דתחילה באים נגעי בתים ואם לא שב באים 
נגעי בגדים ואח"כ נגעי האדם, א"כ מפני מה סדר הפרשיות איפכא תחילה כתיב נגעי 
אדם ואח"כ בגדים ואח"כ בתים. והנראה דמאחר דאמרו דיסורין דנגעים ה"ה ככבלים 
לעבד, א"כ כבלים הללו אית בהו תוקף וחומר דנגעי אדם, אלא דאין בעל הרחמים 
פורע מן הנפשות תחילה, לכך בתחילה הוא מיקל עליו בכבלים הללו ורק האבנים 
היו לוקין וכו'.  מעתה י"ל דסדר הפרשה הוא על סדר תוקף הכבלים הללו, דנאמר 
ואח"כ נאמר דפעמים מיקל עליו קצת  נגעי אדם,  בתחילה כל תוקף הכבלים דהם 

בתוקף כבלים הללו והם הנגעי בגדים, ופעמים מיקל עליו ביותר והם הנגעי בתים.  

הרב יצחק זאב דיסקין

תגובות
אדומה,  לפרה  אהרן  בני  מיתת  שייכות  מה  הקשה  קפלן  הכהן  מאיר  אברהם  הרב 
ויש מקודם להקדים שיש שייכות פרשת פרה אדומה לפרשת שמיני כשנה זו דאהרן 
בנה,  וכן פרה אדומה באה לקנח צואת  ביום השמיני לכפר על העגל  הקריב העגל 
ולפי זה מיושב גם השייכות לבני אהרן שהם מתו מפני עון אהרן וכמו שכתב רש"י 
בדברים שתפלה משה עשה מחצה, ונמצא שבנים כיפרו עבור אביהם ובפרה אדמה 

הוא להיפך וכנ"ל, ואף שכל מיתת צדיקים מכפרת מ"מ כאן היתה כפרה מיוחדת.
כתבו  כן אלא  אינו  במרה,  זו  דניתנה פרשה  יתרו  בפרשת  כתב  דרש"י  ומה שהביא 
בפרשת משפטים, ומה שהקשו א"כ למה נאמרה ביום השמיני י"ל דהא דנתנו שבת 
ודינין וכו' במרה היינו עיקרי הדינים אבל לא נאמרו שם כל פרטיהם, ולפי זה מיושב 
רק  בא  ועתה  במרה  נתנה  כבר  דבאמת  כיון  זו  לפרשה  רק  רמזו  למה  קושייתו  גם 

לפרשה יותר, והייתי אומר שלא נאמרה כלל ביום השמיני.
                                                                                הרב דוד אריה שלזינגר

 

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

אשרי עד סוף  א. סדר עדיפות אמירת המזמורים בפסוד"ז למאחרים- 
המזמור, הללו את ד' מן השמים, הללו קל בקדשו עד כל הנשמה תהלל 
לאמירת  מדינא  קודמות  ההלליות  ושאר  ההלליות,  שאר  אח"כ  קה, 
"הודו" שהם הם עיקר פסוד"ז. אמירת "ויברך דוד" עד "לשם תפארתך" 
קודם להודו אבל לא קודם הללויה, ואם יש לו שהות יותר יאמר "הודו 
לה' קראו" עד "והוא רחום" וידלג עד "והוא רחום" שקודם אשרי ]היינו 
בסוף "יהי כבוד"[ כי בינתיים אינו רק פסוקים מלוקטים ]שו"ע ורמ"א 
ריש סי' נ"ב ומ"ב ס"ק ד'[. ולכן המאחרים ואומרים "מזמור שיר" ברוך 
ע"פ  אינו  ההללויות  כל  את  לומר  מספקים  ולא  "הודו"  ואח"כ  שאמר 

הסדר הנכון. 

ב. מצב הרגליים בשעת שמו"ע וקדושה- יכוון רגליו זה אצל זה בכיוון 
כאלו אינם אלא אחד להדמות למלאכים דכתיב בהן רגליהם רגל ישרה, 
ובב"י מבואר  כלומר רגליהם נראים כרגל אחד ]שו"ע ריש סימן צ"ה[ 
להצמיד  יכול  שאינו  ומי  רווח.  לתת  אין  האצבעות  אצל  למעלה  שגם 
רגליו זו לזו כתב באג"מ ]או"ח ח"ה, ל"ח אות ו'[ שיקרב אותן עד כמה 

שיכול.

טוב לכוון רגליו גם בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור ]שו"ע שם 
סעיף ד'[ ובאחרונים שם כתוב שיעמדו כך עד סיום ברכת הקל הקדוש.

ג. קריאת פרשת הנשיאים- וטוב לקרות בניסן כל יום הנשיא שלו, וביום 
י"ג פרשת בעלותך עד "כן עשה את המנורה" ]מ"ב סי' תכ"ט סוף ס"ק 

ח'[

פסח  לצורך  לעניים  לחלקו  חיטים  לקנות  ומנהג  דפסחא-  קמחא  ד. 
]רמ"א ריש סי' תכ"ט[ ואפילו ת"ח הפטור ממס צריך ליתן זה )מ"ב ס"ק 
ו'( ובמדינותינו  ו'( ואלה המשתמטים עצמם מזה יש עוון בידם )ס"ק 
המנהג לחלק להם קמח שעי"ז מקרבא הניתה טפי ושיעור הנתינה הוא 
כפי צרכו לכל ימי הפסח )ס"ק ד'( ובזמנינו שאין כל אחד אופה מצות 

לעצמו דעת הגרנ"ק )בחוט השני פסח פ"א( שיש לתת לעניים מעות.

בחודש ניסן עקב הניקיון והסדר  ה. הבאת ספרים ישנים לבית כנסת- 
]וגם במשך השנה[ ישנם המביאים הרבה ספרים ישנים לבתי  בבתים 
ללא  הכנסת  בבתי  נשארים  הספרים  של  רובם  רוב  ובד"כ  הכנסיות, 
וגם במשך הזמן  וגורמים לאי סדר, עומס בחדרי בית הכנסת  שימוש, 

נגרם בזיון לספרים, עקב הערמות המצטברות.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

מצורע - גליון פסח
- עניני חג הפסח

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272



בית הכנסת "מנין אברכים"
רחוב כהנמן

הננו לשמחים לבשר 
לקראת שבתות הקיץ הבעל"ט
שחוזרת סדרת השיעורים של

הגאון רבי נתן רוטמן שליט"א
בשבת קודש אחה"צ.

תפילת מנחה בשעה 5.30
ומיד לאחר מכן השיעור

שמעו ותחי נפשכם
בברכת התורה

הגבאים


