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 שברכת שהחיינו על מועדי� נית� ללמוד: בגמרא במסכת עירוב� מ

  . וברכת שהחיינו על פרי חדש היא רשות,  חובהיאהבאי� מזמ� לזמ� ה
אמר רבי " ישמעו עניי� וישמחו: "הובא) פרק עשרה יוחסי�( בירושלמי

  . בו� עתיד אד� לית� די� על מה שראתה עינו מני מגדי� ולא אכל
שבזה ,  שמצווה לאכול פירות חדשי� ולבר� עליה� שהחיינומכא� מבואר

   .ה"מראי� אנו שחביבה עלינו בריאתו של הקב
כפי שהובא , הראיההראיההראיההראיהעיקר תקנת ברכת שהחיינו על פירות וירקות היא על 

י  שאני רואה "וכתב רש" אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמ�: "בערובי� מ
' � בפרק י"פסק הרמבכ�  וכ� .דלעת חדשה משנה לשנה אמינא זמ�

ע "וכ� פסק בשו" … פרי המתחדש משנה לשנההרואההרואההרואההרואה"מהלכות ברכות 
ש "הראאול� " … פרי חדש המתחדש משנה לשנההרואההרואההרואההרואה "'ג! בסימ� רכה

  .וכ� נוהגי� היו�, כתב שמנהג הוא שלא לבר� עד שעת האכילה
האחרוני� נתנו נימוק לכ� שעיקר הטע� לברכת שהחיינו הוא השמחה 

בדורות הראשני� שהיו תמימי דר� שמחו . הגיע לזמ� החדששזכינו ל
לכ� , על טובו וחסדו לכל העול�' ונתנו בלב� תודה לה, בראיית פרי חדש

א� היו� שאי� השמחה עד שעת הנאת הגו# , היו יכולי� לבר� על הראייה
הובא . במסכת ברכות נד . אנו מברכי� שהחיינו אלא משלב האכילה�אי
  .והמנהג לבר� בשעת הלבישה, ש מברכי� שהחיינו בגד חדיתל קניעש

        ברכת שהחיינו על מצוות וימים טוביםברכת שהחיינו על מצוות וימים טוביםברכת שהחיינו על מצוות וימים טוביםברכת שהחיינו על מצוות וימים טובים
  .על ימי� טובי� ומועדי� הבאי� מזמ� לזמ� מברכי� שהחיינו  .א
הספרדי� שהנשי� לא רוב מנהג , בימי� טובי� בה� מדליקי� נרות  .ב

ומנהג נשות האשכנזי� לבר� , מברכות שהחיינו על הדלקת הנרות
  . ומנהג יהודי תימ� הבלאדי� לא לבר� כללהדלקהשהחיינו על ה

, הדלקת נרות חנוכה, מצווה הבאה מזמ� לזמ� כגו� תקיעת שופר  .ג
  .מברכי� שהחיינו, קריאת המגילה וכדומה

כגו� אשה המדליקה בפע� הראשונה , מצווה שאינה באה מזמ� לזמ�  .ד
נער המניח תפילי� בפע� , כלה הטובלת בפע� הראשונה, נרות שבת

ולדעת , לדעת האשכנזי� יש לבר� על כ� שהחיינו, וכדומה, נההראשו
  .הספרדי� אי� מברכי� עליה שהחיינו

        ברכת שהחיינו על פרי או בגד חדשברכת שהחיינו על פרי או בגד חדשברכת שהחיינו על פרי או בגד חדשברכת שהחיינו על פרי או בגד חדש
מבר� לפני אכילתו , אד� האוכל פרי חדש המתחדש מזמ� לזמ�  .ה

, מצווה לאכול מעט מכל פרי חדש המתחדש משנה לשנה ו.שהחיינו
  ,  .ה"קבכדי להראות את החיבה לבריאת ה

ורואה את הפרי אצל , מי שיודע שלא יקנה מהפרי החדש כגו� שאזל  .ו
  .לפי התקנה המקורית, מבר� עליו שהחיינו, חבירו

  .חובת הברכה היא ג� על ירקות חדשי� המתחדשי� משנה לשנה  .ז
  .א� יש לפניו שני מיני פירות חדשי� מבר� על אחד ופוטר את השני  .ח
ולאחר מכ� הביאו לו עוד פרי , ואורח שהביאו לו פרי חדש ובר� עלי  .ט

  .צרי� לחזור ולבר�, חדש
על פירות חדשי� אפילו מאילנות המורכבי� שהחיינו המנהג לבר�   .י

  .מי� בשאינו מינו
, שוב לא יכול לבר� עליו באותה שנה, מי שאכל מפרי חדש ולא ביר� .יא

  .ויכול לבר� על פרי אחר ולכוו� לפטור אותו
 א# שלעיתי�, ככל פרי חדש, "ברססא"יש לבר� שהחיינו על אכילת  .יב

  .הוא נמצא על הע$ כל השנה
אוכל אחרי כ� א� , מי שביר� שהחיינו על מצוות נטילת לולב בסוכות  .יג

  .אינו חוזר לבר� שהחיינו, ריבה העשויה מאתרוג
כגו� אד� צמחוני המחליט ,  האוכל מאכל מסויי� פע� ראשונה בחייו .יד

  .אשונה שאוכללא יבר� על הפע� הר, להתחיל לאכול בשר
ויש , אי� לבר� עליו שהחיינו,  פרי או ירק שאינו מתחדש משנה לשנה .טו

  .הנוהגי� לבר� א� הפרי מתחדש כל חצי שנה

        כלים חדשיםכלים חדשיםכלים חדשיםכלים חדשים, , , , ברכת שהחיינו על בית חדשברכת שהחיינו על בית חדשברכת שהחיינו על בית חדשברכת שהחיינו על בית חדש
, #"לפי דעת הרי. שנויה במחלוקת הפוסקי�, ברכת שהחיינו על בית חדש

. 'ג! 'ע בסימ� רכג" דעת השויש לבר� עליה� שהחיינו וכ�, ש"� והרא"הרמב
שאי� לבר� עליה� שהחיינו משו� , אול� מדברי רב שרירא גאו� נראה

א כתב כי המנהג לא לבר� שהחיינו על "הרשב. שאינ� מתחדשי� מזמ� לזמ�
  ).פרשת ראה(וכ� כתב הב� איש חי , בית חדש

, תכשיטי�, דשי�נראה כי המחלוקת בעניי� זה תהיה ג� על קניית כלי� ח
א# שהרוצה לבר� שהחיינו בה�  ,בנושאי� שלהל� לכ� .הנושא אשה וכדומה

טוב שיקנה ופרי חדש או בגד חדש ובברכת , רשאי ואי� למחות בידו
  . שהחיינו על הפרי או הבגד יכוו� לפטור ג� את הדבר הנוס#

  . חנוכת בית חדש �
  .כדומהתכשיט חדש ו, מקרר, מכונית רהיט: כלי� חדשי� כגו� �
ע א� יש הנאה לו ולאחרי� " יש לציי� כי בכלי� חדשי� לדעת השו::::הערההערההערההערה

  . יבר� הטוב והמטיב
  . ספר תורה חדש, ספרי קודש חדשי� �
  . אד� שעלה לגדולה או קיבל מנוי חשוב �
  הנושא אשה  �
  . מי שזכה להדפיס את ספרו או חידושי תורה �
  . סיו� מלאכה חשובה ובהיק# גדול �

ע מבר� הטוב "ה בשלו� מהלידה לדעת מר� השולידת ב� ואשתו יצא .טז
 היו� המנהג לבר� שהחיינו בברכות המילה ולכוו� לפטור ג� את .והמטיב

  בר� שהחיינו מפע� הראשונה בלידת בת כשהאב רואה אותה  .הלידה
על פי מה ,  מבר� שהחיינובסעודה שעושה אד� שהגיע לגיל שישי�  .יז

מי שהגיע לגיל , � איש חיכתב על כ� הב .שהובא במסכת מועד קט� כח
ור טשישי� או שבעי� נכו� שילבש בגד חדש יבר� שהחיינו ויכוו� לפ

  .ויש העושי� סעודה, שנותיו
במש�  מי שלא ראה את אביו או רבו או חבירו או קרובו החביבי� עליו  .יח

כשהוא רואה אות� מבר� , ושמח בראיית�שלושי� יו� או יותר 
  . היה עמו בקשר מכתבי� או טלפוניאפילו א�זאת מברכי� ו, שהחיינו

        זמנים מיוחדים לגבי ברכת שהחיינוזמנים מיוחדים לגבי ברכת שהחיינוזמנים מיוחדים לגבי ברכת שהחיינוזמנים מיוחדים לגבי ברכת שהחיינו
. לכ� אי� לבר� בה� שהחיינו, שראלימי בי� המיצרי� ה� ימי אבל וצער לי

ואינה מתייחסת לימי ספירת , מגבלה זו חלה רק לגבי ימי בי� המיצרי�
  . � ועוד"כפי שכתבו הרמב, שבמקור� היו ימי שמחה, העומר

יש נוהגי� להימנע מלבישת בגד חדש שצרי� לבר� :  העומרבימי ספירת .יט
אי� , א# שלכתחילה טוב להחמיר בזה. ויש נוהגי� לבר�, עליו שהחיינו

�, ברית מילה וכדומה, כגו� בשמחת בר מצווה, להחמיר בזה במקו� צור
אי� להימנע מאכילת פרי  ו.אמנ� ג� במקרי� אלו טוב ללובש� בשבתות

  .# מי שנהג להחמיר בזה טוב שיתיר את מנהגווא, חדש בימי הספירה
או , ח אב המנהג להימנע מלבישת בגד חדש"עד ר: ימי בי� המיצרי�  .כ

ויש נוהגי� להקל , אכילת פרי חדש שצריכי� לבר� עליה� שהחיינו
  .ללובש� או לאוכל� בשבתות

באב אי� ללבוש בגד חדש או לאכול פרי חדש ' ח אב עד מוצאי ט"רמ  .כא
מי שטעה וביר� ברכת  .אפילו בשבת, ליה� שהחיינושצריכי� לבר� ע

כמו כ� מותר לבר� . יבר� שהחיינו, באב' ח אב לט"בי� ראפילו הנהני� 
  .באב' שהחיינו על פרי שלא תהיה אפשרות לאכול ממנו אחרי ט

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא

 נאמר זה ועל ,רע דבר לו שעשה חבירו את לזכור שלא דומא אד� וייזהר
, לחבירו הרע הוא וא�. שנאה כל מלבו ישכח אלא, "תטור ולא: ")יח יט ויקרא(

 יהיה א�, יזכר� לא בטלי� דברי� שמע וא�. לו שעשה מה שיתק� כדי יזכור
 שקולטת כמשמרת לא אבל, הקמח את ומוציאה הסולת את הקולטת כנפה

  ) זכירה שער ה! דיקי� על פי אורחות צ(        היי� את ומוציאה השמרי� את

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  36שנה שנים עשר גיליון מספר 

  

        )קי$שעו� (    חשמונאי�חשמונאי�חשמונאי�חשמונאי�    
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 שבת קודש
 נשא

  

  :מפטירי�

  "ִמ1ְָרָעה ֶאָחד ִאי. ַוְיִהי"

  )'ב פסוק 'יג פרק שופטי�(

        

ופוסקים ופוסקים ופוסקים ופוסקים ' ' ' ' סימן רכגסימן רכגסימן רכגסימן רכג    ––––    עעעע""""שושושושו    יייי"""" עפ עפ עפ עפברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינוהלכות הלכות הלכות הלכות ננננסיכום סיכום סיכום סיכום 
 אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרונים

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ו אגדה ,הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע

  



  יביא את עצמו
 )' יג– 'ופרק " (ביו� מלאות ימי נזרו יביא אתו אל פתח אוהל מועד"

  . יביא את עצמו–י "רשמפרש 

? שיביא את עצמו בזמ� שהוא בא מעצמו, למה באמת נאמרה לשו� כזו

שיוכל , בר� הלוא טיבה של הנזירות הוא בעיקר כעי� רפואה לאד�

  .  לכבוש את אנוכיותולהגביל את עצמו מתאוות ומותרות ויוכל

ניו הוא י את האד� שיהא מסוגל לראות את עניחינכהא� הנזירות 

מבלי שיהיה  , נה הוא רואה את עניני הזולתמממאותה נקודת ראות 

משוחד כל עיקר מנטיותיו האנוכיות אזי הושגה מטרת הנזירות וכבר 

  .יכול הוא לחדול מלצער את עצמו

שיביא את עצמו ממש " יביא אותו"לפיכ" אומר הכתוב כי בזמ� אשר 

מבלי שתהא בו נטייה כלשהי לעצמו יותר , כאילו היה מביא אד� אחר

שכבר נגמרה " מלאת ימי נזרו"כי אז סימ� הוא זה ש, מאשר לאחרי�

  )מש" חוכמה. (נזירותו לאחר שהשיגה את תכליתה הרצויה

  שוקות ומאוויםת
 הדא –) 'ב–'הפרק " (פשוישלחו מ� המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנ"

  . הגו סיגי� מכס$ ויצא לצור" כלי: הוא דכתיב

על מנת שינצל אות� לצור" ענייני� , אד� נברא ע� תשוקות ומאווי�

כפי ', שיהא משתוקק אל הקדושה ואל אהבת ה, רוחניי� יותר גבוהי�

, )ב%סגפרק תהילי� " (צמאה ל" נפשי כמה ל" בשרי: "שאמר דוד המל"

" נגד" כל תאוותי", )ג%תהילי� פד" (' כלתה נפשי לחצרות הנכספה וג�"

 אלא שמתערבי� הכוחות הגשמיי� ומושכי� את –) י%לחפרק תהילי� (

  . לענייני העול� השפל, תשוקותיו ומאווייו של האד� כלפי מטה

לטהר את התשוקות הללו , עיקר עבודתו של האד� מישראל הוא, לפיכ"

 להגות את הפסולת והסיגי� מ� –" $הגו סיגי� מכס "–מכל פסולת 

, לשלח מתו" מחנהו העצמי, ")נכסו$ נכספתי"מלשו�  "–" כס$("הכס$ 

ויצא "כי אז , צרעת וזוהמה, כל טומאה, היינו מ� האברי� וכוחות הגו$

  ) אבני אזל(.   חוזר ויוצא האד� מצור$ ומזוקק ללא כל פג�–" לצור" כלי

  כה תברכו
) ג"כ', ופרק " (אמר כה תברכו את בני ישראלדבר אל אהר� ואל בניו ל"

: רבי יצחק אברבאנלכותב " נשא"על פסוקי ברכת הכוהני� שבפרשת 

כבר הזכירו העוסקי� בתורת המדינה שהמדינה תתחלק בכלל לשלושה 

  : אד�%חלקי� בבני

  .עובדי האדמה ובעלי האומנויות �

  ).במשפטי� ובתפילות, בחכמות(המתבודדי� והמעייני�  �

  ")אנשי חיל("המלחמה וגיבורי האר& אנשי  �

  . הקיבו& המדיני מתחלק אליה�ועל שלושת� היות היא ברכת הכוהני� 

 שישלח ברכה בכל –" וישמר"' יברכ" ה"אמר %%%%" " " " העובדיםהעובדיםהעובדיםהעובדים""""כנגד כנגד כנגד כנגד 

  . מעשה ידיכ� וישמרכ� מכל נזק

  " פניו אלי" ויחנ"' יאר ה"אמר  % """"המעייניםהמעייניםהמעייניםהמעיינים""""כנגד כנגד כנגד כנגד 

 –" פניו אלי" ויש� ל" שלו�' הישא "אמר  % """"אנשי המלחמהאנשי המלחמהאנשי המלחמהאנשי המלחמה""""כנגד כנגד כנגד כנגד 

  .ולא מלחמה להיכשל בה

שילד מגלה , בגיל הר" במיוחד בקרב מורי� לילדי�, מצב נפו& הוא

  .למורה סוד משפחתי שהוריו בודאי אינ� רוצי� שאיש ישמע עליו

 א� יש בה� ,אלופ� לא הותר למורה להאמי� לדברי� בשו� פני� ואו

ברור שאסור למורה . הזיק למשפחהדברי גנאי או כאשר פרסומ� עלול ל

  .לספר לאחרי� מה שסיפר לו הילד

סיפור הדברי� ששמע מפי הילד להוריו עלול להיות רכילות , מזויתרה 

 או אונאת ,ו� שיש בכ" כדי להעכיר את היחסי� בינ� לבי� בנ�ומכי

  .גרימת נזק באמצעות אמירת הדברי�, דברי�

ידבר ע� ההורי� כ" שיוכלו במצבי� מסוימי� יהיה זה ראוי שהמורה 

  .להזהיר את ילד�  שלא לחזור על הדברי� ולא לשוב ולספר�

יתכ� שתידרש , א� הילד מזכיר משהו שיש בו כדי להזיק, אבל

  . הדבר נכו� במיוחד כשהמידע נוגע להתעללות. התערבותו של המורה

הא� המצווה מהתורה או , מהו המקור למצוות טבילת כלי� ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

 ?  הא� מותר לאכול בכלי� שלא הוטבלו בדר" עראימדרבנ� ו

 כלי מגוי שקונה שישראל, מבואר :עה זרה עבודה במסכת ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 הובמקו להטביל� צרי", זכוכית  של ובי� מתכות של בי�, חדשי� סעודה

 באש יבא אשר דבר כל, מדי� כלי בפרשת המקרא על וסמכו, כשר

 שיש, בה� טובלת שהנדה מי�, יתחטא נדה במי א" וטהר באש תעבירו

  .סאה ארבעי� בה�

 ונכנסו �יהגוי מטומאת שיצאו לפי, לזה טע� נתנובירושלמי עבודה זרה 

 הגוי בה� השתמש שלא חדשי� כלי� ה� אפילו ולכ�. ישראל לקדושת

  .טבילה טעוני�, מעול�

 רק או, התורה מ� אלו מתכות בכלי טבילה חיוב א� הפוסקי� נחלקו

�  .בעלמא אסמכתא אלא ינוא והפסוק, מדרבנ

כתב  וכ�. התורה מ� זו טבילה .עח יומא בתוספות ת� רבינו דעת �

 . פוסקי�ועוד :קכה הארו" הבית בתורת א"הרשב

 שכתב וכמו, מדרבנ� כלי� שטבילת שסובר נראה �"הרמב דברימ �

 המאירי כתבו  וכ�. רוקח מעשה ספר בתחלת שהובא, הבתי� בספר

 .�"הרמב דעתב א"והריטב �"והר

 שחיוב מהרהר ולבי % כתב מטות פרשת התורה על בפירושו �"הרמב �

 .בעלמא אסמכתא אותו עשה והמקרא, מדבריה� זו טבילה

 שטבילת סוברי� הפוסקי� שרוב, כתב' לד סימ� ז"הרדב ת"בשו �

  .מדרבנ� כלי�

 וכמו, מדרבנ� אלא טבילת� חיוב אי� הדעות לכל זכוכית כלי מקו� מכל

וכ� כתבו ' קכ סימ� דעה יורה חדש והפרי' ג לקח האשכול בספר שכתב

  .אחרוני� הרבה עוד

 לא עוד שכל, מוכח' ג %'יז אסורות מאכלות הלכותב �"הרמב מדברי

 בספר בפירוש כתב וכ�. בה� ולשתות לאכול אסור הכלי� את הטבילו

 ש� בהגה א"הרמ וכתב. 'קכ סימ�ביורה דעה  והטור. 'שכו סימ� &"תשב

. עראי בדר" אפילו הוטבלו שלא בכלי� ולשתות לאכול שאסור', ח סעי$

, נאסר המאכל אי� טבילה ללא בה� והשתמש עבר א� מקו� ומכל

 התוספות כתבו וכ�. ו"ט הלכה' ה פרק זרה עבודה בירושלמי כמבואר

  .ש� �"והר א"והרשב �"הרמב כתבו וכ� :עה זרה עבודה ש"והרא

 סעודה בכלי להשתמש רשהאיסו, א"סק % 'קכ סימ� יעקב הישועות כתב

 מתכות כלי שטבילת האומרי� לדעת ואפילו. מדרבנ�הוא  הוטבלו שלא

 והומק לו שיזדמ� עד בה� להשתמש מהתורה מותר מקו� מכל, מהתורה

 עראי בדר" אפילו בה� להשתמש אסור סופרי� מדברי וויטביל� כשר

  .'ז סעי$ ג"שכ סימ� הלכה בביאור ברורה המשנה כתב וכ�. שיטביל� עד

 הגאו� בש�, ד"קי סימ� דעה יורה חלק סופר החת� שמדברי פי על וא$

 התורה מ� איסור יש  מתכות שבכלי שסובר מוכח, השקל מחצית בעל

 ספק משו�, מדרבנ� אלא אסור שאינו נראה להלכה, בה� להשתמש

 וא�, מדרבנ� מתכות כלי שטבילת האומרי� כדברי הלכה שמא, ספיקא

 האיסור שמא, התורה מ� שהיא דאמר �כמא שהלכה לומר תמצא

 .  מדרבנ� אלא אינו הטבילה לפני בה�  להשתמש

המקור המובא בתלמוד במסכת עבודה זרה למצוות טבילת  ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

�אול� נחלקו בזה הפוסקי� הא� . כלי� הוא מהתורה בפרשת כלי מדיי

או שהוא הלימוד הוא , המדובר בלימוד ממש וזו מצווה מהתורה

  . נת חכמי�אסמכתא לתק

אול� המאכל שהיה , אומנ� מדרבנ� אסור לאכול בכלי� לפני שהוטבלו

 ) מד סימ� ד חלק דעת יחווה ת"שומבוסס על (.              בה� לא נאסר

נחשב  רבי מאיר –" ניר על ירושלמי "–מאיר מארים רבי רבי רבי רבי 

במייטשיט ומשנת  ו כבר היה רב"כב� טלעילוי וגדול בתורה וכבר כשהיה 

  . למד בצוותא ע� רבי זלמ� סנדר שפירא. ב בקוברי� היה ר'תריז –ה 

 .מיחידי הסגולה שאזרו עוז בנפש� לצלול במעמקי התלמוד הירושלמי

הרי� גבוהי� , ירושלי� הרי� סביב לה: "כפי שמתאר המחבר בהקדמתו

מצירי סלעי� ברמיזות לשונותיה הקצרות בשיבוש וחילו$ , ותלולי�

ר ניר לשדד שמיר ושית אשר באדמת כי לא באתי רק להני.... גרסותיה

גר .  ובעל ענווהרבי מאיר היה שונא בצע ומסתפק במועט..."  הירושלמי

ע "מאיר נלב' ר.  בדירה דלה בת שני חדרי� בלבד ובלתי מרוהטת ביותר

  .'תרלה % הבשנת 
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