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íéðééðò ïëåú  
  

˙Â¯Ú‰Â ÌÈÙÈÚÒÏ Ì‰ ÌÈ�ÂÈˆ‰  

Â¯Â˜ÓÂ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚ: א� ברכה  /הערה א , מקור הדי� /א , די� ברכת האילנות

עיקר די� הברכה  /א והערה ב , א� ברכה זו חיוב /הערה א , זו ברכת ההודאה

עיקר  :Î¯·‰ ÔÓÊ‰ /ג , ברכה המסוגלת ליראת שמי� /ב , פע� אחת בשנה

ה , ברכה בחודש אייר /ד והערה ה , ברכה בחודש אדר /ד  ,דינו בחודש ניס�

מי� למצוות לזמ� זריזי� מקדי /ו , מקו� שפריחת האילנות בזמ� אחר /

מנהג מרוקו ותוניס  /הערה ח , חלב בזמ� הברכה –� "מנהג אר /ז , הברכה

 /הערה ט , זריזי� מקדימי� למצוות עדי� מרוב ע� /הערה ח , בזמ� הברכה

נפלו  /ט , איל� שגדלו בו פירות /ח , ראה איל� ולא בר  שיכול עוד לבר 

אי�  /יא , מתי� ללאחריהראה לפני התפלה יכול לה /י , הפרחי� מהאיל�

ברכה קוד� התפלה  /הערה יד , מעבירי� על המצוות רק כשהמצוה מסתלקת

הערה , די� בורר בניצוצות הקדושה /יג , ברכת האילנות בשבת /יב , ברוב ע�

דעת  /יד , ברכת האילנות בלילה /הערה טז , חשש תלישה בברכה /טז 

: Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó˘ ˙Â�ÏÈ‰‡ /הערה יח , המקובלי� בנתינת צדקה בלילה

 /' טו ובהערה יט וכ, ברכה על אילנות סרק /טו , האילנות ראויי� לברכה

ברכה על ע�  /יז , ברכה על ע� זית /טז , זיתי� וחבושי�, ברכה על ע� לימו�

 /כ , איל� בעצי� נקוב ושאינו נקוב /יט , ברכה על ענפי� תלושי� /יח , חרוב

מני� האילנות  /כב , ברכה על עשבי� ומיני ירקות /כא , ע� הגדל במי�

המנהג בברכת  /כה , ברכה על אילנות מורכבי� /כג ', וברכה על איל� א

, המנהג בברכת האילנות על ע� מורכב /הערה ל , שהחיינו על פרי מורכב

עצי� שנעבדו בשנת השמיטה  /כו , עצי� שנטעו בשמיטה באיסור /הערה ל 

הנאה  /הערה לב , הנאה מאיסור ערלה, כח, על עצי ערלהברכה  /כז , באיסור

, ברכה על ע� פרטי /כט , ז"ברכה על ע� של ע /הערה לב , מע� ופרחי ערלה
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עיקר די� ניחא ליה לאיניש למעבד  /ל , כניסה לחצר חברו בשביל לבר  /ל 

, ברכה על ע� גזול /ל , ברכה על ע� של העירייה /הערה לד , מצוה בממוניה

זריזי� מקדימי�  /לא , הידור הברכה מחו� לעיר :Î¯·‰ ÌÂ˜Ó‰ /לד  הערה

 /לג , ראיית איל� במשקפת /לב ובהערה לו , ורוב ע� עדי� מיציאה מהעיר

 :ÈˆÁˆ‰ /הערה לז , אמה' חילוק מדי� ראיה עד כ /לג , ראיית האיל� מרחוק

� חיוב /לה , ראיה במשקפיי� ומשקפי שמש /לד , גדר מפסיקה בינו לע

הערה מ , ר"ע שהזג"א� ברכת האילנות הוי מצו /לו , הנשי� בברכת האילנות

חיוב חינו   /לח , קט� שאמור להגדיל בחודש ניס� מתי יבר  /לז , סומא /

כוונת הברכה לעילוי  /לט , רוב ע� :Î¯·‰ ¯„Ò‰ /מב , קט� במצוות דרבנ�

 /מב , מנהגי� בסדר הברכה /מא , זהירות הברכה במקו� נקי /מ , הנשמות

ברכה בש�  /מה , � לבר  לפני הציבור"קדימת הש /מג , אמירת פתח אליהו

 /הערה מו , כל הברכות הנזכרות בגמרא מברכי� בש� ומלכות /מו , ומלכות

  מנהג להריח  /מח , פרוטות לצדקה' נתינת ג /מז , נוסח הברכה ופירושה

   .נ, סיו� סדר הברכה /מט , בשמי�  
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úåðìéàä úëøá úåëìä 
  

åøå÷îå ïéãä ø÷éò 

à.  ïéáìáìî úåðìéà äàøå ïñéð éîéá àöåéä ,íéçøô íéàéöåîù åðééäã ,

úåðìéàä úëøá íäéìò êøáîà ,áåéç äðéà åæ äëøáå , åì ïîãæîù éî àìà

êøáî úåàøì ,áá øãäì ùãå÷ä âäðî ùøúùä êà äéøçà øæçìå åæ äëø

 äëøáìíò áåøáá. 

  

  היוצא , אמר רב יהודה, :)ברכות מג( 'ד הגמ"עפ ,)רכו' סי(ע "בטור וש

י "פ(� "וכ� פסקו הרמב', בימי ניס� ורואה אילנות מלבלבי� מבר  וכו

  , )ס קיט"א ס"ח(אור זרוע , )סח' א עמ"ח(ספר האשכול , )ג"ברכות הי' מהל

  ).מה' סי(ברכות ' חיי� הל תואורחו) שמב' סי(רוקח   

  :)נח ברכות(וכמו שאמרו בגמרא  ,הודאה ברכת היא זו שברכה ברור

, בעולמו לו שככה ברו  אומר טובות ואילנות טובות בריות הרואה

 קבעו והדר� מיופי� נהני� והנפש שהעי� ,טובות אילנות ראיית כ על עצ�"וא

לבורא  בכדי להודות בראיית� נהנה שהוא שעה בכל לאומרה מיוחדת ברכה

צ "ר כתב� הגאו� הראשלודברי� אלו כב, נפלאה בחכמה עולמו שברא

 ג"ועוד הביא להוכיח מהא דרשב, )'ו' ח סי"א או"ח(ת משפטי עזיאל "בשו

 הוא אודויי' בגמ ומפרש ,'ה מעשי  רבו מה ואמר ביותר נאה אחת נכרית ראה

 הודאה אלא, העי� הנאת על אינה זו שברכה למדת הא ,'וכו מודה דקא

 על ג� היא זו וברכה .נפלאה וחכמה היופי בשלמות עולמו לבורא הותהיל

, לבלוב� בשעת סרק אילני ורק בברכת האילנות אי� מברכי� על .סרק אילני

 ליהנות ממנה הנמשכת התועלת ועל הבריאה יופי על שאז השמחה כפולה

   ה� א� סרק אילני א  ברכת שככה לו בעולמו אומרי� ג� על, אד� בני בה�

  .ביותר נאי�  

‡.  

   והדבר
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 דהיינו א� חייב אד� לצאת, א� ברכה זו חיוב היא יש ספק בדבר' לכאו

דמלשו� הגמרא , או שא� נזדמ� לו לראות צרי  לבר , ולבר  ברכה זו

. א  אינו חיוב, והפוסקי� משמע שהוא רק א� יוצא ורואה את האילנות יבר 

' מועדי ה' ובקונט, והנה מצינו גבי ברכת הלבנה שיש שכתבו להשתדל בזה

 כתבתי בזה שדעת כמה מהפוסקי� שברכת הלבנה הוי' ב' ברכת הלבנה ובעמ

שהמבר  כשמעונ� עובר על לא תשא ) כח' סי(ת זק� אהר� "ש בשו"וכמ, חיוב

ש בש� הדברי חיי� שיש חיוב "במ' ועי, ע שחייבו חכמי� לבר "וביטל מצו

ת "כ בשו"וכ, בלילה האחרו� להיות נעור כל הלילה לחכות לראיית הלבנה

אי� לזה ש, ד ג� ברכת הלבנה אינה חיוב"ולענ, )שמא' א סי"חי(משנה הלכות 

) 'קכ אות ה' ה סי"ח(ת שרגא המאיר "ד שו"וכ  יש לענות ג� ע, כל הוכחה

ובודאי , א לו לישו� בלילה שהוא סו� הזמ�"חביבה א' שכתב שמי שמצות ה

דוכי בסוכות לא יל  לישו� , ד ה� מילי דחסידותא"ולענ', צרי  להמתי� וכו

, ש�' זה במועדי הועוד הארכתי ב. וימתי� עד שיפסיקו הגשמי�, כשיש גש�

' הגאו� ר, ואחר זה שלח מכתבו ידידנו הדגול. ש בש� הזרע אמת"וג� ע

, א"ק ירושלי� תובב"� בעיה"ס אדרת תפארת ומו"א מח"אברה� דורי שליט

ל שיש חיוב "ל דס"דשפיר י, וכתב שג� בדברי הזרע אמת אי� הוכחה לדברי

ז שיראה את "ה עיאלא שחייב להביא עצמו לחיוב ז, לבר  את ברכת הלבנה

ת "ועוד הביא להוכיח משו. א  אינו מוכרח בדבריו, ואפשר שכ  הוא. הלבנה

, שיש סברא לגזור תענית על הציבור א� אי� לבנה) 'י' ב סי"ח(שבות יעקב 

, וביותר. ל דיש לחזר א  אי� זה נעשה חיוב"ז י"וג� ע, כ יש לחזר אחריה"וא

, לגזור תענית' מה שאמר חכ� אאלא שנשאל ב, ל הכי כלל"הוא עצמו לא ס

ובסו� דבריו כתב , ובכל משאו ומתנו נראה דלא סבר הכי, וד� בדבריו

וג� , ואי� ללמוד ממנו למקו� אחר, משל הוא, שהדימוי לשפ  קיתו� על פניו

ס "ומצינו בש, ש� לא מצינו אלא שינהג בהכנעה ולא הוזכר תענית כלל

ש שלא להטריח את "וכ, ציבור שחכמי� הקילו כמה פעמי� אפילו על טורח

ד אותו חכ� גזר תענית משו� הא דאמרו דכל "ולענ. כ"ע. הציבור בתענית

ולכ  , )ב"ברכת הלבנה ס' ש במועדי ה"מ' עי(המבר  לא ידאג מאותו יו� 

ועל , ד העליתי שאי� זה חיוב"ד החכ� הנזכר שלענ"ותמה ע. גזר תענית

ל "וי, וכרחת שברכה זו חיוב היאשעדיי� לא ראיתי ראיה מ, משמרתי אעמודה

·.   
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á.  äðùå äðù ìëá úçà íòô àìà åæ äëøá íéëøáî ïéàâ . åðéúåáø åð÷éúå

æ äëøáå ,äù éôìåééðò àï ùãåçî ïôåàá ïîæì ïîæî àáù , úëøá ïéòë

åðééçäù ,á÷ä íçéøôäù íéùáé íéöò äàåø íãàù" ä]àø" íééåìä úãå÷ôá ä

âî úåëøá :îèéùå"íù ÷[ . 

שרק א� , הלכות ברכת הלבנה' ברכת החמה ובמועדי ה' ש בקונט"בזה כמ

וא� שאפשר לדו� בדבריו דמיירי רק (א "ת הרשב"ש בשו"וכמ, רואה מתחייב

, ז יותר נראה דמיירי בכל ברכות הראיה"בכ, בברכות הראיה שיש בה� הנאה

וכ  ). ישנ� גרסאות שכ� נזכר, רואהבפרק ה' שברכת הלבנה אינה נז' ואפי

, שבזה א� אי� את הטע� של מקבל פני שכינה, ל ג� לגבי ברכת האילנות"י

  . וחובת האד� להשתדל בזה לבר , ואי� בזה להוריד מער  חשיבות הברכה

  .ר אברה� דורי מודה שחלוק די� ברכת הלבנה משאר ברכות הראיה"וג� הג  

  ) תקעז' ד במילואי� עמ"ח(ת עטרת פז "ולדברי ש' ציי� החכ� הנז  ועוד

ל שהיה אומר "א זצ"שכתב שמועה בש� מופת הדור הגאו� החזו   ועוד

שברכת האילנות אינה מצוה חיובית שהאד� צרי  לחפש אחר עצי� לבר  

. עליה� וכמו שאי� חיוב לחפש וללכת לראות את הי� הגדול כדי לבר  עליו

דשאני ברכת האילנות שיש בזה משו� מ ודאי הגמור "דמ, וכתב בעטרת פז

, ולכ� שפיר יש לחפש אחרי האילנות ולבר  עליה�', תיקו� לנשמות וכו

ואינו דומה לברכת הרואה את הי� הגדול ', קל מאוד וכו �ובפרט שזה עניי

דא� שודאי יש בברכת , ר אברה� דורי"ז הג"וכתב ע. שצרי  ללכת למרחקי�

ל כשאר "דהו, אול� עדיי� דינא כדקאי קאי, גדולי� ונשגבי� �האילנות ענייני

  ואי� עליו חיוב לחפש אחר אילנות , ברכות הראיה שמתחייב בה� רק א� ראה

  . בכדי להתחייב לבר   

  ברכות אות ' י מהל"פ(מ "הג, )ברכות ש�(ד במרדכי "ע ומקו"כ בש"כ  .ג

ודעת ). קפ' עמ(� בר ברו  "ובפסקי מהר) שצו' סי(ספר הפרנס , )'ט  .ג

' ועי. ל"וסב, ויחידאה הוא, דאי� ברכה זו רק פע� בשנה) קכ' סי(ה "ראבי

דבבריות טובות ואילנות טובות מבר  , ח שחילק בזה משאר ברכות הראיה"ב

, ב"ולא הוי כדי� הרואה מקו� שנעשה בו נס וכיו, רק בפע� הראשונה
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â.  íéîù úàøéì úìâåñî åæ äëøá ,òúé äãé ìòù åéúåàìôðá ïðåáúéå øøå

êøáúé ,ååäúð ïéàîù êéàä úåøéôä áåìáìå äçéøô ,é ìòå éã åæ äðåîà

áúé åúåà äàøéì õîàúéêø ,áîøä áúëù åîëå" í]ô"ìäî á 'ä äøåúä éãåñé"á[ ,

åúàøéå åúáäàì êøãä àéä êàéäå ,åéàåøáå åéùòîá íãàä ïðåáúéù äòùá 

íéàìôðä íéìåãâä, äàøéå ïäî åúîëç ïéàù äì êøò àìå õ÷, ãéî àåä 

áäåà çáùîå øàôîå, ååàúîåä ååàúä äìåãâ òãéì íùä ìåãâä, åîë øîàù 

 ãåã]î íéìäú"â á'[ äàîö éùôð íéäìàì ìàì éç ,áùçîùëå íéøáãá åìàä 

, יו� לראייתו הראשונה' ד סובר שאפילו א� ראה פע� שניה תו  ל"ראבדה

יו� ' ל דאינו מבר  אלא מל"וס, חלק בזה) ריח' סי(והטור , הרשות בידו לבר 

וכ� גבי . ד"עכ, ע אינו מבר  אלא בפע� הראשונה"א  הכא לכו. יו�' לל

  נשי� דיכול לבר  א� על מאה א) עז' סי(' ד בתשו"בריות טובות כתב הראב

  .א  על כל אחד מבר  פע� אחת, ביו�  

  ת "ראיתי שכתב בשו, העניי� שמברכי� ברכה זו פע� אחת בשנה   ובביאור

לחלק בי� ברכת האילנות לברכה ) 'ו' ח סי"א או"ח(משפטי עזיאל    ובביאור

, שהרואה איל� יפה אומר ברו  שככה לו בעולמו:) ברכות נח(' הנזכרת בגמ

, וגדולה יותר מעלת האילנות הנותנות פירות, רקוזה ג� על אילנות ס

 והיא ,'וכו כלו� בעולמו חסר שלא שמברכי� עליה� ברכת האילנות במטבע

 יבש לע� שנדמו אלה נובלי� שאילנות ,והרעננות הפריחה עצ� על הודאה

 השדה עצי כל וידעו )ד"ז כ"יחזקאל י(הכתוב  כמאמר ,והפראה לפריחה שבו

 ע� והפרחתי לח ע� הובשתי שפל ע� הגבהתי גבוה ע� השפלתי' ה אני כי

ז מוב� דעת הפוסקי� שמברכי� ברכה זו פע� "ולפ ,ועשיתי דברתי' ה אני יבש

 הודאה ברכות או הנהני� ברכות ככל דינה יהיה למה לא' דלכאו, בשנה' א

 פע� היותר לכל או ראיית� או הנאת� שעת בכל עליה� שמבר  אחרות

 הפריחה כח עצ� על נתקנה זו שברכה שנאמר לא א�, יו� �לשלושי

   בטובו המתחדשי� בראשית מעשה של בטבע� בחסדו' ה שנת� והצמיחה

 . אד� בני בה� ליהנות ומועילה נהדרה רעננה בצורה תקופה ובכל יו� בכל  
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ïîöò, ãéî àåä òúøð åéøåçàì ãçôéå òãåéå àåäù äéøá äðè÷ äìôù äìôà 

úãîåò úòãá äì÷ äèåòî éðôì íéîú úåòã ,åîë øîàù ãåã ]ç íù 'ã 'äå'[ éë 

äàøà êéîù äùòî êéúåòáöà, äî ùåðà éë åðøëæú ,éôìå íéøáãä åìàä 

éðà øàáî íéììë íéìåãâ äùòîî åáéøï íéîìåòä, éãë åéäéù çúô ïéáîì 

áåäàì úà íùä ,åîë åøîàù íéîëç ééðòáï äáäà êåúîù êë äúà øéëî 

úà éî øîàù äéäå íìåòä ,ò"ëã. 

äëøáä ïîæ  

ã.  á àåä äëøáä ïîæïñéð ùãåç , ãò ïñéð ùãåç ùàøîì' åá ,àåí  äàåø

ïëì íãå÷ úåðìéàä úçéøô ,êøáì øùôà ïéãä ø÷éòîù óà , àìù åâäð

ïñéð ùãåç ùàø ãò êøáì , øáò íàååøãà ùãåçá êøéá , øåæçì êéøö åðéà

ïñéð ùãåçá êøáìåä . 

  י קנייבסקי "בש� הגרי) כ אות כד"פ' שער א(כ בשערי ימי הפסח "וכ   .ד

ר יוס� חיי� אוהב ציו� "וכ� הביא הג, וכ� ביאר בספר מעשה חמד, ל"זצ   .ד

וכ� נמצא בספר שפתי כה� ). לז' עמ(החודש אשר ישועות בו מקיפות ' בקונט

  איית איל� שחוזר ומוציא פרחי� ועושה פירות שבר) ב"י' בראשית א(ת "עה

  .כל שנה ניכרת גדלות הבורא  

  . דהאי מא� דנפק בימי ניס� וחזי אילני דקא מלבלבי', נ בדברי הגמ"כ   .ה

ודייק בזה על פרחי , )כח' ב סי"ח(ט "ת הלק"כ בשו"וכ, ע"פ בטור וש"וכ   .ה

אי� מברכי� אלא בהגיע , השקדי� דא� דמלבלבי� זמ� רב קוד� חודש ניס�

) 'סו� כלל ג' מאמר א(כתב בש� ספר צדה לדר  ) א"סק(ר "א  הא. ח ניס�"ר

א כתב בברכי "ורבינו החיד. ש"כ מהרח"וכ, דאפשר לבר  א� בחודש אחר

 �כ בספרו "וכ, וקא בימי ניס�דברכה זו על דר  האמת שייכא ד) ב"סק(יוס

בבית ' ועי. דהמדקדקי� מקפידי� שיהא בניס� דוקא) אות קצח(מורה באצבע 

ה "ר( �דהביא משמו בספר פתח עיניי) 'ב אות ב"ע' ד� כ(הבחירה חמווי 

והא דנקטו ניס� הוא , א דא� באדר אפשר לבר "שכתב בש� הריטב, .)יא
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א  , ואורחא דמילתא נקטו, תזמ� פריחת האילנו, משו� שהוא חודש האביב

ודברי . א חמווי שנהגו שלא לבר  קוד� חודש ניס�"מעשה כתב מהר �לעניי

אלא כל , ויומי ניס� לאו דוקא, )ה רבי אליעזר"ד: ה יא"ר(א ה� כ  "הריטב

ובפשיטות זה דלא כדברי הפוסקי� , מקו� ומקו� לפי מה שהוא דמלבלב

והאחרוני� לא ראו את דברי  אפשר שבהיות' ולכאו, דווקא ביומי ניס�

כ "וכ. ל דהלכתא כוותיה דאפשר לבר  א� שלא בחודש ניס�"י, א"הריטב

, א  הוא עצמו נסתייג מכ ). קיח' ח סי"א או"ח(ת הר צבי "לדייק בשו

א כתב כל מקו� ומקו� "שהריטב, א באופ� אחר"שאפשר לבאר דברי הריטב

ז ג� "ולפ, חזי מבר ולא כתב בקצרה דכל אימת ד, לפי מה שהוא מלבלב

אלא בכל מקו� ומקו� בעינ� שיהא , לדבריו אינו מבר  כל זמ� שהוא רואה

, א אינ� ברורי� שיכול לבר "ולכ  בהיות ודברי הריטב. זמ� קבוע ללבלב ש�

מלכתחילה ', ט ועו"ת הלק"ש בש� שו"ודעת האחרוני� בזה שלא לבר  וכמ

ט דהיינו "ילק בדברי הלקי שח"ע בברכ"וע. אי� מברכי� אלא בחודש ניס�

ט אפשר לבר  בחודש אדר "א  בשאר אילנות ג� לדעת הלק, בפרחי השקדי�

ט לא אמר אלא דבזמ� דמלבלב מי� אחד כגו� "וג� הלק, א� הוציא פרח

אלא , דניס� לאו דוקא, ש דהזכיר מניס�"כ קשה מ"דאל, השקד אינו מבר 

ביומי ניס� דאז רוב  הווודבר בה, להשמיענו דבשביל מי� יחידי אי� מברכי�

  . א  במקרה דג� שאר אילנות לבלבו באדר שפיר מבר , האילנות מלבלבי�

  .כ בהר צבי ש�"וכ  

  ד "וכ� בפתה, דאי� לבר  בחודש אדר) ט"ס' א' סי(במועד לכל חי    כ"וכ

וכ� , כתב דבהיות ואיכא פלוגתא בזה) א"סק(ח "ובכה). ב"סק(   כ"וכ

ת "בשו' ועי, ל בכל ספק ברכות להקל"וכ� קי, דווקא בניס�' משמעות הגמ

וכ� , ל"שהעלה דג� בברכות השבח אמרינ� סב) 'ח' ח סי"ח או"ח(יביע אומר 

, ולכ  אי� לבר  אלא בחודש ניס�, )אות רנב' א' מע(בזה בשלח� המערכת ' עי

, דאי� לבר  קוד� חודש ניס�) 'א' א סי"ח(ד "ת יחו"פ בשו"וכ. וכ� עמא דבר

כתב שמי ) קלא' א עמ"תשנ(ובילקוט אבר  ). כה' עמ(פסח  ע"כ בחזו"וכ

  כ בספרו "וכ. ח ואינו צרי  לחזור ולבר "בדיעבד יצא י, שביר  בחודש אדר

  .ת מצות אבר "שו  
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ä.  ïñéð ùãåçá êøáì åì ïîãæð àì íà , êøáì íéøéúîä ìò êåîñì ìåëé

øééà ùãåçá ,íúçéøôá úåðìéàäù ïîæ ìëå .  

  מקו� נראה שא� יש חשש שבחודש ניס� כבר לא יראה בפריחת   ומכל

שאולי ולא ימתי� לחודש ניס� , יש לבר  כבר בחודש אדר, האילנות  ומכל

ל "וז, )'ו' ח סי"א או"ח(ת משפטי עזיאל "וראיתי שכ  השיג בשו, יראה

 פרחי� ימצאו בניס� שג� המקומות שבאות� ברור נראה: ד"הנצר  לנד

 ציצי� שאי� במקו� אבל, ניס� עד זו ברכה לאחר מוטב באילנות וציצי�

 שהרי ,ניס� עד זו ברכה לאחר אי� �"הח תורת י"עפ שג� בודאי ,בניס� ופרחי�

 באה אינה �"הח ותורת ,"דמלבלבי אילני וחזי" הוא זו לברכה העיקרי התנאי

 לא אבל ,ההלכה של והמסתורי� הסוד את ולגלות ופרחי� ציצי� לקשר אלא

 זו ברכה קבעה שההלכה וכיו�. עליה לחלוק או, וצורתה פניה את לשנות

 לא הפירות גמרו שא� למדנו שממנו ,דמלבלבי אילני ראיית של זה בתנאי

 בעלי אמרו שלא ולפרש ,הסוד אל ההלכה להתאי� אנו מוכרחי� ,שוב יבר 

 אילני ראיית לקיי� אפשר בניס� שג� במקו� אלא בניס� זו ברכה לאחר �"הח

 צמחו לא שעדיי� או ,הפירות גדלו שכבר ,אפשר שאי ובמקו�, דמלבלבי

   תקופת שהיא התקופה באותה אלא בניס� זו ברכה מברכי� אי� ,הפרחי�

  .כ"ע .טוב מה בעתו ודבר, האילנות ברוב דמלבלבי אילני  

Â.   ד הפוסקי� דאי� עיקר זמ� הברכה "ונסמ  ע, )ש�(ע "ד וחזו"ת יחו"שו  

Â.   �יא ה"ר( א"הריטב כ"וכמש ,האילנות פריחת בזמ� אלא, בחודש ניס(. 

 נראה וכ� ,דמלבלבי מה לפי ומקו� מקו� כל אלא ,דוקא לאו ניס� דיומי

 שרואה בזמ� אלא ,ניס� ביומי דוקא דלאו שכתב ,)סח 'עמ( האשכול בספר

 ביומי ש"דמ )כח 'סי ב"ח( ט"הלק ת"בשו כ"וכ .בשנה ראשו� פע� הפרח

 קוד� הרבה לפרוח שממהרי� השקדי� פרחי על לבר  שאי� מוכח ,ניס�

 ',ח 'סי ח"חאו( משה השיב ת"בשו כתב א  .לעיל בזה ש"במ 'ועי .ניס�

 מא� האי 'בגמ ש"דמ כשמש ברור שהדבר כתב )כה 'עמ פסח ע"בחזו ד"הב

 א  ,שני� ברוב דמילתא אורחא דהכי משו� רק הוא ,ניס� ביומי דנפיק

 זמ� כל שמבר  ודאי ,כ"ואח באייר רק אלא ,ניס� בחודש כ� ראה כשלא
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 .פקפוק שו� בלי ס"בש האמיתי הפירוש שהוא כשמש ברור ולדעתי ,שיראה

 אבוה .)סה שבת( הגמרא מדברי כדמוכח לדבריו סמ  ע"בחזו וכתב

 )רא 'סי ד"יו( יוס� בבית וכתב ,דניס� ביומי לבנתיה מקוואות עביד דשמואל

 מצינו א  ).קצח 'סי א"ח( יצחק יד ת"בשו כ"ושכ .דוקא לאו ניס� דיומי

 ,א"החיד הגאו� כ"וכמש ,ניס� ביומי הוא הסוד דעיקר רבי� אחרוני� בדברי

 חכמי� בלשו� הטוב ח"הרי ,)'ט אות 'א 'סי( חי לכל במועד פ"מהרח כ"וכ

 גאגי� לב ישמח ת"בשו 'ועי ).'ב ס"ר ברכות 'מע( ח"ובשד )מב 'סי א"ח(

 כ� והוכיח ,לבר  יכול אייר חודש עד ביר  לא דא� שכתב )יב 'סי ח"או(

 שכל משמע ,יבר  לא הפירות שגדלו עד ביר  לא שא� ,ע"הש מר� בדברי

 אברה� את ביר  בספר כ"וכ ,אייר בחודש וא� ,לבר  יכול פרחי� שה� זמ�

)� א� ספק שיש במקו� ובפרט ,מעוברת בשנה אדר חודש גבי )ב"ע 'ק ד

 ת"שו ,)קצד 'סי( יהוס� זכר ת"בשו העלה וכ� .ניס� בחודש פרחי� ויישאר

 המבר  ולכ  ).עט 'סי ח"ח( משה באר ת"שו ,)לו ס"ס ו"ח( החכמה בצל

 'סי א"ח( ד"יחו ת"בשו שפסק וכמו ,לסמו  מה על לו יש ,ניס� חודש אחר

 ע"וע ).כו&כה 'עמ( פסח ע"וחזו .)יא ה"ר( ישראל מאור בספריו וכ� )'א

 'סי ה"ח( אפרי� רבבות ת"בשו כ"וכ ).'כ 'סי ב"חי( אליעזר צי� ת"בשו

 .אייר בחודש האילנות על מבר  פיינשטיי� משה 'ר הגאו� את שראה )קעג

 כל מעיניה� שנעל� שנראה )סט 'עמ ג"ח( לציו� באור ש"מ על בזה ע"ויל

 בחודש עיקרו הסוד פ"שע מפני ומלכות ש� בלא לבר  הת� והעלו ',הנז

 י"האר רבנו ובדברי ק"הזה בדברי להדיא בזה נזכר שלא ובאמת .ל"וסב ניס�

 רק אלא ,הנשמות בעליית ועיקרו ניס� בחודש הוא הברכה זמ� שעיקר ל"ז

 ש"מ ג� ולכ� .המקובלי� כל נמשכו ואחריו ,ימי� חמדת בספר הדבר נזכר

 ,אייר בחודש לבר  אי� ולכ  לבר  שאי� בזה המקובלי� שדעת לציו� באור

 ומה� ,כמה בזה השיגו שכבר וראיתי ).ו"ל �גיליו מקבציאל קוב� 'עי( אינו

 למצוה אלא דבריו א"החיד כתב שלא ,)קצד ס"ס ג"ח( יהוס� זכר ת"בשו

 הקדמוני� הקבלה בספרי נזכר שלא בדבר להשגיח ואי� ,המובחר מ�

 'הל א"ח( ידיד יוס� בברכת כ"וכ .קבלה דברי בש� אלהיקר המוחזקי�

 וכיו� ,דוקא בניס� לבר  המקובלי� שדעת הכרע שאי� )יב 'סי 'א אות ברכות

 בזה הביא וכ� .להורות יש כ  ,בניס� שלא ג� לבר  דמהני כתבו שהפוסקי�
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å.  øçà ïîæá àéä åá úåðìéàä úçéøôù íå÷î , úçéøô ïîæá íéëøáî

úåðìéàä ,ïñéð ùãåçá øáë êøéáù éî êà , ïîæá äçéøôäù íå÷îì ïîãæðå

øçà ,êøáîå øæåç åðéàæ.  

 חששו שתמיד גדולי� שכמה )'ז אות לו 'סי ו"ח( החכמה בצל ת"בשו

 חיי� דרכי וספר משה השיב ת"שו ,הטהור השלח� ומה� המקובלי� לדברי

 ד"ח( 'ה ברכת בספר נקט וכ� .אייר בחודש לבר  שאפשר בפשיטות כתבו

 עולת ת"בשו ש"במ 'עי הסוד פ"ע משהו בזה שיש ת"א וא� )א"סל ד"פ

 שכתב י"האר ליקוטי בספר שמצא ,)א"ע לז ד� ליקוטי�( שמואל

 �סיוו ,אייר ,בניס� הוא עליית� זמ� בצומח בגלגול שנמצאות שהנשמות

 ע"וע ,ניס� חודש אחר א� האילנות ברכת לבר  שאפשר מכ  ולמד ,ותמוז

 הלל בית בקוב� יונה מ"הרי שכתב וראיתי ).רכו 'סי ב"ח( ד"בפתה בזה

 ר"הג �"ידי ד"ע להוסי� וכתב ,זיו נקרא אייר שחודש לדייק )מא �גיליו(

 .מברכי� פריחה שיש במקו� השנה שבכל )מה קוב� ש�( אליעזר מאיר

 חודש בהלכות האילנות ברכת הלכות הביא לא שבטור בזה הוסי� ועוד

   בחודש דוקא ברכתו שאי� מוכח כ"וא ,הנהני� ברכות בהלכות אלא ניס�

  .דחוקה זו ראיה מ"ומ ,ניס�  

  ראיתי שבספר גנזי יוס� , סמ  להתיר הברכה א� אחד חודש ניס�   ועוד

 רק לבר  שאי� שהביא חבר ליקוטי ספר הביא דברי )לג 'סי(שוואר�    ועוד

 עד רק לבר  אי� ניס� 'בכ הייתה שהתקופה כגו� ,התקופה אחר אחד בחודש

 'הגמ וכספק ,התקופה ימי כל על דקאי משמע ניס� יומי בלשו� א  ,אייר 'כ

ו ,שבט שאמרו מה א� .)טו ה"ר( נ י י  'ועי ,דתקופה שבט או בחדשי� ה

 ועוד .תמוז חודש תחילת עד לבר  אפשר ז"ולפ .דחדשי� ה"ד ש� 'בתוס

 לו לפרוע לחברו שקבע במי )מג ס"ס מ"חו( ע"הש מדברי יוס� בגנזי הוכיח

   שייכי� האלו הימי� שכל ,עצרת עד דהוא הפוסקי� ונקטו ,הפסח אחר

   .היא דחוקה ראייה ד"לענ א  ,לפסח  
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æ.  ùéïñéð ùãåç ìù íéðåùàøä íéîéá ãéî êøáì ìãúç , úà ïéçåã ïéàå

íò áåøá äéäé êë øçàù òãåéù óà äåöîä ,úååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæù éðôî ,

áåè äî åúòá øáãåè .à íåéá êøáì åâäð íéáø úåîå÷îáå 'åîä ìåçã çñô ãò

íéáøä úà úåëæì ìéáùá. 

  ש "וכמ, � עשה שהזמ� גרמאלהוכיח מהכא דברכת האילנות הוי מצו   ואי�

   ויש לזה כמה טעמי�, בברכת האילנות הבדי� איש' הערה מ לקמ�   ואי�

  .כמבואר ש�  

Ê.   י סי"ח(ת מנחת יצחק "כ בשו"וכ. ה להכא"וה ',וו' בהערות ה כ"משב' עי '  

 האילנות ברכת על חמד מעשה בספר כ"שכ והביא ,אוסטרליה לגבי) טז   .ז

 זמ� שאז ,ותשרי אלול בחודש היא ש� שהפריחה 'הנז המקו� לגבי שכתב

 בחודש לש� ונזדמ� ניס� בחודש י"בא שביר  במי ונסתפק ,ש� הברכה

 שכשבא כתב )'ז 'סי ח"או ה"ח( נת� להורות ת"בשו וג� .מבר  א� ,אלול

 שאי� י"מהב ל"נז וכבר .יבר  לא הפריחה מתאחרת בה אשר אחרת למדינה

 כתב ג� )'כ 'סי ב"חי( אליעזר צי� ת"ובשו .בשנה אחת פע� אלא מברכי�

 בהלכה המצויני� השערי� בש� ג� כ� והביא ,מבר  אינו ג"דבכה בפשיטות

 בשבט ו"ט אחרי זה שא� שחילק ש"וע ,)א"סק 'ס 'סי( ע"ש הקיצור שעל

 ב"ח( לוי מטה ת"בשו וג� .ע"ויל .יבר  לא לארצו וכשמגיע לבר  כבר יכול

 'סי( יעקב ויחי ת"בשו 'ועי .בשבט ו"ט הוא הקובע שהזמ� כתב )'י 'סי ח"או

 שנה של ניס� חודש שיגיע עד לבר  רשאי אינו בניס� ביר  שא� שכתב )'ח

 ,לבר  יכול לכ� קוד� ראה אחריה ובשנה בניס� ביר  לא א� ורק ,הבאה

   לבר  יוכל לא הבאה לשנה ,ניס� חודש בסו� ביר  א� שלדבריו ,בזה ע"ויל

   .החודש בתחילת  

Á.   כ בספר דר  "כמש, מ פסח"ולא לחכות לחוה, וכ� היה מנהג אר� צובה  

, דחול המועד פסח' ומנהג מרוקו היה לבר  ביו� א). עז' עמ(� "אר   .ח

והיו מברכי� בשמחה , בשביל שיהיה ברוב ע� ולזכות את הרבי� בברכה זו

ובעל החצר היה מאחר� בשמחה ומזכה את הרבי� בברכות , הבתי�' בחצר א

רב העיר רמלה , א"יחיאל אביחצירא שליט' צ ר"וכ  אמר לי הרה, הנהני�
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היו דוחי� את המצוה בכדי , וא� שזריזי� מקדימי� למצוות, שכ  נהגו ,א"יע

ר יוס� כנפו "להג �כ במנהג� בספר יפה עיניי"וכ. לזכות את הרבי�

וכ� הזכיר מנהג זה בילקוט ). קפח' עמ(ובנתיבות המערב ) מו' עמ(ממוגאדור 

ש "ויש מבני מרוקו שנהגו לבר  באיסרו חג וכמ ).קלב' א עמ"תשנ(אבר  

וראיתי ). דש' עמ(כ בספר נר המערב טולידאנו "ב וכ"בספר ילקוט שבע ח

שכתב שהפריחה בכמה מקומות במרוקו הייתה מגיעה רק בזמ� חול ' לא

כתב דא� ) 'ב אות ה"ע' ד� כ(א חמוי "ובמחזור בית הבחירה למהר. המועד

  והמבר  , לפחות בחול המועד לא יעבור מלברכה, לא יוכל מפני טרדות החג

  .כ ללכת לבית קברות"מ ואח"ע על מנהג תוניס לבר  בחוה"ויל. בר מת  

  מ "דחוה' א שנהגו לבר  בא"ק ירושלי� תובב"ג� מ� החסידי� בעיה   ויש

, )קסא' עמ' ע(וראיתי שנכתב לזה סמ  בקוב� בית אהר� וישראל , פסח   ויש

בשליש , היינו בתקופת ניס�, דהיוצא בימי ניס�) רכו' סי(ס "ד החת"עפ

מ אחר תפלת "דחוה' וא, ח"וכ� הוא בליקוטי מהרי, הראשו� של תקופת ניס�

וזה , שחרית יוצא לעול� בשליש הראשו� של תקופת ניס� לפי תקופת רב אדא

ס כתב דא� חל תקופת ניס� "וא� דהחת, בקירוב עד שעת הצהריי� 10משעה 

אי� לה זמ� שבזה , היינו לפי תקופת שמואל, אייר' ניס� אז יש לבר  עד כ' בכ

שיהא כל שנה תקופת ניס� דלשיטתו התקופה מתאחרת כל תחילת מחזור של 

� "שכתב בזה הרמב, ופריחת האילנות תלוי בחשבו� התקופות, ט שני�"י

. דתקופת רב אדא הוא האמת יותר מתקופת שמואל) י"פ(קדוש החודש ' בהל

יחידא  ס"א  החת, א הארכתי בזה"ל בענייני התקופות ובמקו"ואכמ. כ"ע

וכתב שאפשר שהוא מחמת ' הביא המנהג הנז) צב' סט עמ(' ובקוב� הנז. הוא

וג� . ר מקרלי� לבר  בזמ� ההבדלה"ועוד הביא שמנהג האדמו, בגדי השבת

 �הביא מספר ליקוטי חבר דתלה הדבר בעניי� ) לג' סי(בספר גנזי יוס� שוואר

  ודש מתחילת ולא ח, ז עד תמוז הוא תקופת תמוז"ולפ, ש"יעו, התקופה

  .ש ש�"התקופה כמ  

  בספר משמרת שלו� , ר מאיר אליעזר"� הג"הראני ידי, נוס�   ומנהג

  . ג בעומר דווקא"שאבותיו הקדושי� היו מברכי� בל) ב אות עח"ח(   ומנהג  

Ë.   דזריזי� ) 'כלל ג' ז' ער  פדיו� הב� ובמע' פ' ד מע"אס(כ בשדי חמד "כ  

Ë.    י "כ הברכ"ושכ, מקדימי� למצוות לא דחינ� בשביל ברוב ע� הדרת מל
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ç.  êøéá àìå íéçøô íò ïìéà äàø íà óà ,ë øçà êøáì ìåëé ìë êùîá ê

 äàåøù äàáä íòôá ùãåçäíéçøôä íò úåðìéàé.  êøáì íéðéúîîä êëìå

íéàåøùë ãéî àìå íò áåøá ,åëîñéù äî ìò íäì ùéàé.  

ע בספרו "וע) סדר ל  ל (י בספרו ראה חיי� 'ר חיי� פלאג"ומה) 'א' ח סי"או(

ש שתמה על הנוהגי� לאחר את המילה עד אחר "וע, )זקכ' ב סי"ח(לב חיי� 

והזריז הרי זה , ואי� לה� על מה שיסמכו, עד שיתקבצו המזומני�, חצות היו�

  וכל שכ� שלא , ובזה נראה שתמה ביותר על המאחרי� באותו היו�. משובה

  . לאחר מצוה ליו� אחר  

  הקשה מדברי ) ט"רכה סק' סי(א "א  המג). א"סק(ופרישה ) רכו' סי(ח "ב   .י

, השא� לא ביר  שהחיינו בראשונה מבר  בשניי, � בש� האגור"מור   .י

ה בדיד� א� לא ביר  בשעת "וה, ק חולקי� וסוברי� שלא לבר "מ והסמ"דהר

, הביא מחלוקת בזה) חדשה הרואה פרי "ד(ובבית יוס� ש� . כ"ע, אכילה

. י מולי� שהביא האגור לבר "ודעת מהר, ק דאי� לבר "שדעת רבנו מנוח וסמ

כ בספר החיי� "וכ, ל"שנראה בדעת מר� דסב) 'י א"הגב(ג "וכתב בשיירי כנה

ש גבי ברכת "כ במחצה"וכ). רל' א סי"ח(ט "ת הלק"כ בשו"וכ, ע"בדעת הש

דד� , )קמג' סי(ל "תשובת מהריהביא ) שסא' סי(א  במטה משה . האילנות

לא , וכתב, שא� לא ביר  זמ� בפע� הראשונה לא יבר  עוד, ק"בדעת הסמ

ואדרבה נראה לי דדמי למא� דנפיק ביומי ניס� וחזא , ידענא מני� דקדקת זה

כ כל זמ� שלא גדלו "מבר  אח, דאי לא ביר  בזימנא קמא', אילני מלבלבי וכו

ל "ונ. כ"ע, נ לא שנא"וה, חה עדיי� קיימתוהיינו טעמא דאותה שמ, הפירות

אחר אכילה ראשונה אי� כבר , דבאכילת פירות דאיכא הנאת הגו�, לחלק בזה

אלא ההנאה , א  ברכת האילנות דאי� בזה הנאת הגו�, דגופו נהנה כבר, לבר 

, כל עוד לא ביר  אי� הנאתו שלמה, בברכה שזכינו לבר  על ראיית העצי�

 �ר גבי ברכת "ד המאמ"וכ� העלה בנד. בראיה הבאהולכ  יכול לבר  א

וג� . בדברי הברכי יוס�) ז"רכו סק' סי(וכ� הוכיח בגדולת אלישע , האילנות

ודייק כ  ג� , הכתב בדעת הטור ומר� דמבר  בפע� השניי) א"סק(ר "במאמ

דדי� ראיה שניה קיל טפי מדי� ראיה ראשונה בפרי ) קמג' סי(ל "מדברי מהרי
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è.  ïìéàä ìò úåøéô øáë åìãâ íà , ïìéàä ìò íéçøôä úà äàø íà ïéá

ììë äàø àì íà ïéáå úåøéôä åçîöù íãå÷ ,åéìò íéëøáî ïéàáé.  ìëîå

ïìéàá íéçøô ùé ãåò ìë êøáì ìåëé íå÷î , úåøéô åá åìãâ øáë åìéôàå

]åæç"îò çñô ò 'æë[.   

והוסי� לומר שברכת האילנות היא ברכת , ורת חיי� סופרכ בת"וכ. חדש

ח "או(ת ישמח לב גאגי� "וכ� העלו בשו. ההודאה ולא רק שמחה כפרי חדש

ת התעוררות "ובשו, ע"בדעת הש) ג"צ סק"ה ובשעה"סק(ב "משנ, )יב' סי

כתב ) 'ב' ח סי"או(ת ירי� משה "וא� שבשו). ב בסו� ההשמטות"ח(תשובה 

, ל"א  במקו� מנהג לא אמרינ� סב, ל א� נגד מר�"ינ� סבדאמר, להחמיר בזה

וכבר דברו בזה ראשוני� ). כה' עמ(ע פסח "וכמו שכתב להשיג עליו בחזו

' סי(ת תרומת הדש� "ובראש� בשו, ל כנגד מנהג"ואחרוני� שאי� אומרי� סב

ובספריו משא חיי� ) אות מח' י' סי(מועד לכל חי , )ז"מו סק' סי(ז "ט, )לד

ת "כ בשו"וכ, )קמב' ב סי"ח(ת לב חיי� "שו, )'ז' סי(רוח חיי� , )ד"ע ד� מח(

  ד "וח' ז' ח סי"ב או"ח(ת רב פעלי� "שו, )ב"ד� טו סע' ג' סי(מכתב לחזקיהו 

  ).רנד' עמ(ע ברכות "חזו' ועי, )לו' ד סי"יו  

  , כתב דא� לא ביר  כשראה מיד) 'ו' ח סי"או(ת משפטי עוזיאל "בשו   והנה

' ל בספרו ברכת ה"מ לוי זצ"נ דעת הגר"כ' ולכאו, כול לבר  יותראינו י   והנה

  וכבר ). רל' ג עמ"פ(גבי ברכת הלבנה וכ� גבי ברכת החמה ) רפח' ד עמ"פ(

  ).הערה מה(סדר ברכת הלבנה ' כתבתי בזה במועדי ה  

‡È.   שכתב שאי� להשהות את הברכה בשביל לבר  ) כד' פסח עמ(ע "חזו' עי  

‡È.   וכ  העתיק ) ה"ניס� תשכ, מב �גיליו(וכ� נזכר בדבריו בקול סיני , בציבור

. ב שכתב בפשיטות שהרואה יבר  מיד ולא ימתי� שיהיה לו ציבור לבר "בהל

ד שכנזכר לעיל אי� כל חשש לבר  כשלא ביר  בפע� "נולע, ע בזה"יל' ולכאו

ובלבד , ימתי� לבר  בציבור, וגדולה מעלת הברכה בציבור, הראשונה שראה

  ע "וע. אלא כבר ביו� הראשו� יבר  בציבור, שלא יחכה ע� זה כמה ימי�

  .גבי שיהויי מצוה בשביל לקיימה בהידור ו"ל ש להל� הערה"במ  
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é.  íéçøôä åìôð ,íëøö ìë úåøéôä åìãâ àì åìéôà , íäéìò êøáì ïéà

úåðìéàä úëøáâé. 

·È.   דהביא פלוגתא בזה' עי �  ד הטור שלא לבר  אחר שגדלו "והב, בבית יוס

פ "וכ, )סח' עמ(כ בספר האשכול "וכ, ז דדברי טע� ה�"וכתב ע, הפירות  .יב

, מ"כ בהג"א  דעת המרדכי שצרי  לבר  א� בהכי וכ. בשלחנו הטהור

' סי(אגודה וה )א"ד� כז ע(� "� בספר התשב"� תלמיד מהרגתבו וכדבריה� כ

ר כתב דא� לא ראה אילנות כלל יכול "והא. דעת המרדכיכח כתב "והב). קנח

, ולא פליגי, דאפשר לומר דמר אמר חדא ומר אמר חדא, כ"לבר  א� אח

ד "י ור"הגמ, תימא דהטור איירי בכל גוונא הוא יחיד לגבי המרדכי' ואפי

אי� לנו אלא דברי מר� , ח דדברי טע� ה�"ז בכה"וא� שכתב ע. אבודרה�

משה ' והגאו� ר). א"סק(ר "כ במאמ"וכ. ל"וכ� משו� סבשקיבלנו הוראותיו 

כתב שאפשר לבר  א� בתחילת גידול ) שז' ד עמ"ח(' לוי בספרו ברכת ה

  תמה עליו אי  ) כז' עמ(ע פסח "ובחזו, וכתב שהאשכול יחידאה הוא, הפרי

  . ל כוותיה"דחה בגילי דחיטתא דברי האשכול שרבי� מהאחרוני� ס  

‚È.   בלבוש דנראה דדעתו היתה דכל שלא גדלו הפירות עדיי� כל צרכ�' עי ,  

וכ  דייק . א לבר  עליה� בורא פרי הע� או קוד� לכ� יכול לבר "שא   .יג

כתב ) ט"סק(ח "א  בכה). ה"סק(ב "וכ� הביא במשנ, א בדבריו"ג בא"הפמ

דהיינו כשיש בראש� כעי� , דמנהג העול� שאי� לבר  אלא דוקא בעוד� פרח

מ נראה דא� "ומ, כ אי� מברכי� עליה�"אבל אח', שושנה כפשט דברי הגמ

יש לבר  בלא ש� , איחר מלבר  ואינו מוצא עוד אילנות שיש בה� פרח

, דכתב) ש�(ד ספר האשכול "ונסמ  ע, )כו' עמ(ע פסח "פ בחזו"וכ .ומלכות

נ "וכ. וא� לא ראה הפרח אלא אחר שנפל ראה התחלת גידול הפרי אינו מבר 

נ "וכמש, שהוצאת פרח היא לפני חניטת הפרי) א"ע' ד� ל(בספר פרי האדמה 

י שהוא חנטת הפרי כשהפרח "רש' ופי, ויוצא פרח ויצ� צי�) ג"ז כ"במדבר י(

י "רש' ועוד פי .והפוסקי� נקטי הוצאת פרח שהוא לפני חניטה, נופל

כ "ואח, ואחר הפרח עלתה נצה ונעשה סמדר, והיא כפורחת) 'י' בראשית מ(
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àé.   éîïìéà äìôúì åëøãá äàøù ,ãéî êøáì áéåçî åðéà , ìåëé àìà

íò áåøá êøáìå äìôúä éøçà ãò ïéúîäì , àéä òîù úàéø÷ úåöîù èøôáå

ðìéàä úëøáì úîãå÷å äøåúä ïîïðáøã úåãé .  

. 'והיא כד אפרחת אפיקת לבלבי� וכו, ותרגומו, הבשילו אשכולותיה ענבי�

  , והכא נמי דאמרינ� אילני דמלבלבי היינו דוקא ע� פרחיה� ולא לאחר מכ�

  . ד"עכ  

  יראה שכתב לדחות דברי הגאו�  )שז' ד עמ"ח(' בספר ברכת ה   והמעיי�

ע פסח "ד בחזו"וענה ע. והוכיח לדבריו מדברי פרי האדמה, ע"חזו   והמעיי�

המעיי� ישר יחזו פנימו שכוונתו , כ לדחוק בדברי פרי האדמה"דמש) כז' עמ(

ש מר� שא� איחר לבר  "ומ, ובדברי מר� אי� שו� הכרח לדבריו. כמו שכתבנו

יש לפרש כוונתו עד אחר שעברה , ר  עודעד אחר שגדלו הפירות לא יב

כ בספר דמשק "וכ. כדברי בעל האשכול, הפריחה והתחילה גדילת הפרי

שכוונת מר� היא שמבר  על אילני , )רכו' סי(א "אליעזר על ביאור הגר

נ ויוצא פרח "וכמש, קוד� שיפול הפרח, היינו על הפריחה, דמלבלבי דוקא

�שהרי על ויוצא פרח תרג� , פרח נופלוצי� הוא חנטת הפרי כשה. ויצ� צי

תרגומו , וכ� בתרגו� על הפסוק צדיק כתמר יפרח, אונקלוס ואפיק לבלבי�

אילני :) ברכות מג(א באמרי נוע� "כ הגר"וכ. כ"ע, הי  דיקלא מלבלב

אבל אחר שנגמרו אי� , ל דווקא בשעה שמוציאי� פרח"הטור ס, דמלבלבי

. אבל אחר פריחה לא נקרא לבלוב, י�ש ויוצא פרח ואפיק לבלב"וכמ, מברכי�

בש� ספר האשכול דצרי  ) יא' עמ(פ "ח באורח חיי� על הגדש"כ מהרי"וכ

ע על "ולפי הנזכר תמה בחזו. ואחר שנפל הפרח אי� לבר , שיהא בה� פרח

אי  מלאו לבו לחלוק ולדחות בגילא דחיטתא דברי רבינו בעל ', הרב ברכת ה

ובפרט לפי , וכ� לא יעשה, נגד סברתו ולפסוק לבר  בקו� ועשה, האשכול

בש� הרב אוהב ) ז"משיב אמרי� סס' ג בקונט"ח(ת מגיד תשובה "כ בשו"מש

ד "ש בנד"וכ, ל"א� יש סברא יחידאה שלא לבר  אמרינ� סב' שאפי, משפט
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áé.  úéøçù úìôú íãå÷ úåðìéàä úëøá íéëøáîù äàøù éî , áåø íäå

íò ,íò áåøá êøáì åì ïîãæé àì äìôúä éøçàù òãåé íà , úà íéã÷äì ìåëé

äìôúì äëøáä , øéãú åðéàùå øéãú éðôî úîãå÷ úéøçù úìôúù óà

àúééøåàã äååöî òîù úàéø÷ùååè. 

âé.  úáùá óà úåðìéàä úëøá êøáì øúåî , úà ùåìúé àîù íéùùåç ïéàå

íéçøôä ,åëúåöåöéðä øåøéá íåùî ùåçì ïéà ï . øäæéäì ùé íå÷î ìëîå

íéøåãéñä úà åìèìèé àìù áåøéò ïéàù íå÷îá .ä÷ãöä ïééðòáå , ìåëé

úáù áøòî úåèåøôä úà ùéøôäì , äëøáä ïîæáåíäéìò ïååëéæè.   

  שלח� המערכת ' ועי. ד"עכ. ודי בזה הערה, ואני על משמרתי אעמודה', וכו

  ).אות קפג' ב' מע(  

„È.   תכט ' סי(ר "וכ� במחב) מא' ח סי"או(ת נודע ביהודה "ש בשו"במ' עי  

„È.   ברכת הלבנה ' והארכתי בזה בהל, ודו� להכי, גבי ברכת הלבנה) 'ק ג"ס

) תיג' עמ(תעניות ' ז ראיתי כתוב בחזו� עובדיה ד"ונוס� ע). הערה מה(

, )כלל לח(ובציוני� לתורה :) ברכות כ(ס "י ענגיל בגליוני הש"ד מהר"שהב

שכתב שרק א� המצוה מסתלקת בינתיי� שיעשה המצוה לאחר זמ� שאינו 

אבל במילה , שיי  אי� מעבירי� על המצוות: כההיא דמגילה ו, אוי למצוהר

שכל היו� כשר למילה ואינו מסתלק מ� המצוה כשהוא מל באיחור זמ� ביו� 

זהו בגדר , שבכל רגע ורגע הוא יכול למול והוא מקדי� ומל בבוקר, ההוא

בזה  א� שראה את האיל� ויש, ד"ז בנד"ולפ. כ"ע, זריזי� מקדימי� למצוות

אי� מצות ברכת האילנות מסתלקת ממנו ולכ  אינו , משו� זריזי� מקדימי�

  והראני זאת ידידי . ע ש� לגבי ברכת הלבנה"ש בחזו"וכמ, מחויב לברכה מיד

  . א"ר אברה� דורי שליט"הג  

ÂË.   סי(שכ� דעת הנודע ביהודה ) הערה מו(ש בזה לגבי ברכת הלבנה "מ' עי '  

  ' ש הגאו� ר"במ' ועי). ט"דיני ברכת הלבנה סנ(י "והגאו� הילקו) מא  .טו

  ).ט"תשס 1309 �גיליו(אברה� כה� בילקוט אבר    
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ÊË.   לאסור לבר  על האילנות בשבת משו� בירור , )ד"סק(ח "הנה כתב בכה  

' וכתב בתשו. ויש לחוש לזה לאיסור בורר, ניצוצות הקדושה מ� הצומח  .טז

דא� דג� בשאר תפלות , )כב' ע פסח עמ"ד מכתב יד בחזו"הב(באר מי� חיי� 

והוי כבורר , דה� צור  השעה, רכי� לאלתרהת� ה� נצ, מבררי� הניצוצות

דהרי יכול , כ ברכת האילנות שאינה צריכה לאותה שעה"משא, ואוכל דשרי

אי  מצא די� בורר , וכבר תמהו עליו רבי�. לבר  ברכה זו בכל חודש ניס�

' סי(ב "כ במשנ"וכמש) קיב' עמ(ורי 'ומה� בספר מעשה נסי� כצ, בדבר רוחני

דכיו� דאי� זו , לחוש לנחשי� ואי� בזה משו� צידהדמותר ל) ק קמג"שכח ס

שכל , שפת אמת' וכבר כתב באמת ליעקב ניניו בקונט. צידה טבעית שרי

וכ� . הבירורי� שאנו עושי� בשבת בתפלות ובברכות ה� בעול� האצילות

ת יי� "יצחק נסי� בשו' הגאו� ר, )כב בהערה' עמ(ע פסח "ז בחזו"השיגו ע

ת דיש "וא� א). 'קעג אות א' ה סי"ח(רבבות אפרי�  ת"ובשו) מה' סי(הטוב 

שני אליהו ד� ' א בקונט"ח(ח בב� איש חיל "כבר כתב מהרי, בזה משו� בורר

שהבירור ברוחניות בשבת דמי לבורר אוכל מתו  אוכל , )ה ונראה"ב ד"כג ע

ת רב פעלי� "כ בספרו שו"וכ, בורר קטני� מתו  גדולי�' ואפי, דשרי' אבמי� 

). סדר ויגש סו� אות יב(ובעוד יוס� חי ) 'ד' סוד ישרי� סי' ונטא בק"ח(

יראה שכתב גבי ברכת האילנות דבברכה זו ) 'ז' עמ(והמעיי� בספרו ידי חיי� 

) קפו' ח עמ"ח(ת ישכיל עבדי "בשו' ועי. יש משו� בורר אוכל מתו  פסולת

ולא  ע דכל דבריו לא יועילו"ז בחזו"א  כתב ע, ח"שכתב להלי� על הרב כה

ובפרט , ס ופוסקי�"יצילו לחדש איסורי� שאי� לה� יסוד ולא שורש וענ� בש

ש ממה "ועע. ל שהיה רב רבנ� בחכמת הקבלה"ח הנ"לפי מה שכתב הגרי

ת בונה "דהמחדש חידו) 'נ' סי(ת הוד יוס� "ח בשו"שתמה מדברי הבא

 כ"ושכ, בזה על לא תעשה כל מלאכהר ועוב, כ אי  יחדש בשבת"וא, עולמות

ז דבכל מצוות שאד� עושה הוא "והקשה ע, )'ד� ד(בספר אברה� את ידו 

אלא בזה שאני מלא  שנברא , כ אי  יעשה מצוה בשבת"וא, בורא מלא  אחד

ברקיע או שמי� חדשי� שהכל נעשה באופ� רוחני ולא שיי  בו די� מלאכה 

  דכלל ידוע דכל , מי שבורא אד� בספר יצירה אי� בזה איסור' ואפי. כלל

  .ד"ולכ  אי� לאסור א� בנד. יסורי מלאכה נלמדי� מהמשכ�א  
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  ח ש� ונמש  "ומה� בכה, חששו רבנ� קשישאי שמא יבואו לתלוש   ועוד

דאי� :) סוכה לז(' וכבר מצינו דברי הגמ, )רכו' סי(אחריו בנתיבי ע�    ועוד

והדס מותר דאי� , להריח אתרוג המחובר לע� שמא יתלשהו בשביל לאכלו

) ז"שבת ה' א מל"פכ(� "פ הרמב"וכ, לתלוש בשביל לאוכלוחשש שיבואו 

אלא , ד דעדיי� אי� פירות על הע�"בנד' ולכאו). י"שלו ס' סי(ע "וכ� בטור וש

צ "ובפרט שאי, ליכא לגזרה שמא יבוא לתלוש בשביל לאכול, רק את הפרחי�

ואי� לנו לגזור גזירות מדעתנו , להתקרב ולגעת בע� ובפרחי� בשביל לבר 

ע דאפשר דאסרו בזה בעצי� "ז יל"א  בכ. להוסי� על הגזרות הקיימותאו 

לא , והכא א� שעדיי� לא הוציאו פירות, המוציאי� פירות שמא יבוא לתלוש

ז בהיות ולא מצאתי "ובכ. דמי ידע השיעור מתי יהא אסור, פלוג רבנ�

ויש להתיר לבר  בשבת ברכת , א להורות בכ "א, לאחרוני� שכתבו כ�

' א' סי(א במועד לכל חי "י זע'ר חיי� פלאג"כ הגאו� מה"וכמש, האילנות

וא� . שבעיר קושטא נוהגי� לבר  ברכת האילנות בשבת ויו� טוב, )ח"ס

ושמא , בידו פרחי� להריח בה� חנאמר שהטע� לזה משו� חשש שמא ייק

. בקושטא היה לה� לחוש שלא יברכו ברכת האילנות בשבת' כ אפי"א, יתלוש

ח "ודלא כמו שהבי� בכה, והנראה בדבריו דאי� הטע� מחמת שמא יתלוש

דמותר לבר  ) מד' ב סי"ח(ת לב חיי� "וכ  כתב ג� בשו. סופר דטעמו בכ 

שמותר להריח הדס מחובר ע "והוכיח מדברי הש, ברכת האילנות בשבת

ש "וכ� הוכיח ממ, ה לברכת האילנות"וה ,ואי� לחוש שמא יתלוש, בשבת

 וראה בשבת לכרמו שיצא אחד בחסיד מעשה) 'ב' ט סי"ר פכ"בר(במדרש 

 כה ,כ  עליה שנבר  הזו העוללה היא כדאי אמר, עליה ובר  אחת עוללה

ביפה תואר ' ופי. )'ה ח"ישעיה ס( 'וגו באשכול התירוש ימצא כאשר' ה אמר

ה "וה, הרי שלא חששו שמא יתלוש. שביר  על ראייתה ברכת שהחיינו

וכתב הראיה ). סו� סדר בראשית(וכ� בספרו זכירה לחיי� . לברכת האילנות

כ ג� "וכמש, ולכ  אי� לנו אלא להתיר בזה. ר אברה�"הנזכרת בש� בנו הג

. כ� לבר  א� בשבת ל נהג"ז אויערב  זצ"שהגרש) רפט' עמ(בהליכות שלמה 

יהושע נויבירט שכתב ' ר הגאו� ר"א מו"וכ� נראה דעת תלמידו שיבלחט

ח "ד הכה"לתמוה ע) ק עח"ו ס"פכ(מ "בספרו שמירת שבת כהלכתה הנדפ

ת בספרו "בדברי הגאו� האדר' ועי. ע"והניח בצ, שחשש שיתלשו הפרחי�
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ãé.   áåìáìá ïéçáîùë ìîùçä øåàì äìéìá úåðìéàä úëøá êøáì øúåî

úåðìéàäæé. ä÷ãö úúì ìåëé äìéìá êøáîäå ,ùùç ìë äæá ïéàåçé. 

  משו� מעלת וטעמו , שכתב שברכה זו בשבת הוא הידור) קלח' עמ(נפש דוד 

  .ברכות' ק  

  א  בשבת , ט"רבא לבר  ביו'כתב שמנהג ג) רצה' ב עמ"ח(כהונה    ובזכרי

. ודחה כל הטענות הנזכרות, אי� מברכי� משו� הוצאת הסידורי�   ובזכרי

כתב בש� ) קמב' ח סי"או(רחמי� חי חויתה הכה� ' ת שמחת כה� לר"וג� בשו

ועוד הביא בשמו . ט"רבא לבר  ג� בשבת ויו'ינו� חורי שמנהג ג' הגאו� ר

שיש בידו ספר מועד , פ שיש חשש לטלטול האילנות והפרחי�"ד מהרח"ע

ז דחששא "ל שכתב ע"י מהרב בעל תפארת בחורי� ז"לכל חי ע� הגהות כ

ומני� לנו לגזור גזירות מדעתנו אחרי המפורש להתיר יותר מזה , וקה היארח

, וכ� יש להביא דברי המדרש רבה, ו"של' ח סי"ש באו"ובפוסקי� וכמ' בגמ

רחמי� ' ד ר"וענה ע. במעשה בחסיד שיצא בשדה וראה עוללה וביר  עליה

 ואפשר שהוא משו�, ט ולא בשבת"הנזכר שבמקומו לא ראה שברכו אלא ביו

  ועוד כתבתי בזה באור  . א  קיבל השגת הרב תפארת בחורי�, טלטול הסידור

  . י שאי� אנו נוקטי� להלכה כדברי המקובלי�"כ' בתשו  

ÊÈ.   אליעזר "שו, )מה' סי(ת יי� הטוב "שו �  ע "וחזו) 'אות ו' כ' ב סי"חי(ת צי

א "תשנ(וכבר קד� ודייק בילקוט אבר  , )יא' עמ(ופסח ) תס' עמ(ברכות    .יז

, ר"ע שהזג"ע שהורה לנשי� לבר  דלא הוי מצו"בדברי הגאו� חזו) קלב' עמ

, ובאמת שהוכחתו מהת� קשה היא במעט, כ  הדי� שאפשר לבר  בלילה

שאפשר שא� דבר שזמנו בלילה לא , ר אינו קשור לזה"ע שהזג"דעניי� מצו

אלא הנדו� הכא הוא שבהיות וברכה זו , ע שאי� הזמ� גרמא"ב מצוחשי

ואמת שתמיהה זו . ר"ע שהזג"מוגבלת בחודש מסוי� יש שאמרו בו דהוי מצו

והרב ילקוט אבר  ראה כ� במה , יש לתמוה על הרב יי� הטוב שכתב סברא זו

בילקוט אבר  שהביא הדיוק ' ועי. להל�' שהובאו מדבריו בכסא שלמה הנז

, ל דאורחא דמילתא נקט"די, ש היוצא לשדות או לגינות ביומי ניס�"במ
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נ א� אד� יראה את האילנות ע� הפרחי� "א  אה, שהרגילות לצאת ביו�

וכ� הביא עוד שכ� דעת , � שיכול לבר "ל שיודה הרמב"י, י תאורה"בלילה ע

וכתב ש� דא� שנאמר , )'כט אות ג' סי(ת כסא שלמה "ש מאזוז בשו"מהר

, אבל לא למיעוטי לילה, היינו למיעוטי לפניה� ולאחריה�, יס� דוקאדימי נ

  ע א� יש להזדרז ולבר  מיד בשקיעת החמה של "ויל. כ הרב יי� הטוב"ושכ

  .ח ניס�"ר  

  ' מדברי הגמ, ו"מוקיר רבנ� רבי משה מור יוס� הי, בזה ידידי   ועוררני

 ידי יצא לא בלילה שאכלה פורי� סעודת רבא אמר ,:)ז( במגילה   ועוררני

 ע"וע ).ב"כ 'ט אסתר( כתיב "ושמחה משתה ימי" ,טעמא מאי ,חובתו

 דג� הוכחה דאיכא היכא זולת ,ימי� בכלל לילות דאי� דנראה ,.)מג( בסוכה

 כתב )ג"ע 'כ ד� 'י 'מע( יעקב נאות ובספר .וכיוצא בסוכה כמו ,בכלל לילות

 ל"ת ,מני� לילות ,ימי� אלא לי אי� ,תאכלו מצות ימי� שבעת ,מצה גבי כ�

 זה מאמר ומקור .לילות לרבות )ח"י ב"י שמות( ועשרי� האחד יו� עד

 על שנשאל )נא 'סי ז"ח( א"הרשב ת"בשו ע"וע ).י"פ( בא פרשת במכילתא

 ג� שיכול או ביו� דוקא לתת צרי  א� יו� בכל פרוטה לתת שנדר מי

 אד� בני לשו� אבל ,ממש יו� אלא אינו ,אחד יו� בתורה ש"דמ 'ותי .בלילה

 להקשות אי� ז"ולפ .אד� בני לשו� אחר הל  ובנדרי� ,יו� קורי� ויו� לילה

 אברה� יוס� בספר בדבריו דייק וכ� .ש� ל"רמ 'בהגה 'ועי .נדרי� מדי�

   ח"בשד ז"כ והביא .לילות ולא ימי� תורה דבלשו� )א"ע טו ד�( בא פרשת

  ).מג כלל 'י 'מע(  

  דיו� אחד היינו כל , )ה יו� אחר"ד: צו(ש בפסחי� "במ' י עי"רש   ובדעת

 כתב )קא 'סי 'ה אות ב"במ( דרבנ� ובארעא .זה בדיוק ע"ויל ,היו�   ובדעת

 יו� אל מיו� ש"ממ בשונה ,לעת מעת שעות ד"כ היינו דיו� י"רש דדעת

 'מע( חיי� בגנזי ד"והב ,אחר יו� והתחיל שתחש  עד אלא לעת מעת דאינו

 י"רש ד"ע דהקשה )יו� אל מיו� ה"ד מטות סדר( �"ברא 'ועי ).ד"יו אות 'י

 'ועי .לעת מעת הוא יו� אל מיו� דכתיב דקרא משמע והמכילתא דבספרא

 בגנזי עליו ותמה ,לעת מעת אינו יו� אל דמיו� דכתב )ש�( בחיי ברבינו

 ,תורה בלשו� רק הוא ממש ימי� היינו דימי� ש"דמ בזה לחלק ואפשר .חיי�
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   בדברי ג� כ� ל"שי ואפשר הלילות כולל ימי� אמרו אד� בני בלשו� א 

  .אד� בני לשו� דנקטו האילנות ברכת לעניי� הגמרא  

   וכגו� ,ללילה ג� וה� ,יו� לשו� בה� שנזכר מקומות עוד מצינו מקו�  ומכל

 ברכות מאה יו� בכל לבר  אד� חייב ,)ג"ס מו 'סי ח"או( ע"בש ש"מ   ומכל

 מהלילה היו� שמוני� בזה והלכה ,:)נג( במנחות בגמרא ומקורו ,לפחות

 להוכיח הביא וכ� ).נט 'עמ א"ח( ע"הלי בספר וכ� מ"בכ א"ביבי ש"וכמ

 לבר  שאפשר מסכימה ידו וג� ',בתשו א"שליט אליעזר מאיר ר"הג �"ידי

   )'ג אות 'י 'מע( ראוב� יחי בספר ע"וע .כלל חשש ללא בלילה האילנות ברכת

  ). 'ה אות 'י 'סי א"ח( הכה� אלישיב ת"ובשו  

  , ת רמלה"להגאו� רבי אברה� הכה� מעיה,  "בא לידי ספר מצות אבר  וכעת

א� שמעיקר , כמה טעמי� שראוי להמנע מלבר  בלילה) 'ד' סי(וכתב   וכעת

שהוא זמ� הדיני� , י שאי� נותני� צדקה בלילה"שדעת האר, הדי� יכול לבר 

וכ� אי� אנו אומרי� תהלי� , )ל"ואכמ, יש לתת לוופשוט הדבר שא� בא עני (

וכ� משו� שכתב , ה"ר' ש במועדי ה"וכמ, ל"י ז"פ הוראת האר"בלילה ע

  לכ  יש להעדי� , פ לבר  ברכה זו בקהל רב ובכנופיא לש� שמי�"מהרח

  .לבר  אחר תפלת שחרית  

ÁÈ.  וכ  אומרי� בש� , ני� צדקה בלילהרווחה הדעה בציבור שאי� נות  

 :ל"וז )הלילה מדרושי 'א דרוש( הכוונות בשער ד"ומקו ,המקובלי�  .יח

 יע� ,בשחרית כמו ערבית תפלת קוד� צדקה לתת צור  אי� הצדקה ובעני�

 שערבית ,)ב"ע יט ד�( ומצוה נגיד בספר כ"וכ .קשי� דיני� זמ� הוא שעתה

 א"החיד רבנו הביא ב"וכיו .צדקה לית� זמ� אינו ולכ� ,הגמור הדי� זמ� הוא

 לגבאי צדקה נות� היה י"האר שרבנו )ב"סק רמז 'סי ד"יו( יוס� בברכי

 שג� ,צמח י"מהר הרב וכתב .ערבית בתפלת לא א  ,ובמנחה בשחרית

 סמ  והבאתי .שוות והכוונות התיקוני� שאי� אלא ,מועילה הצדקה בלילה

 בר חיננא רבי ,)ד"ה ה"פ שקלי�( בירושלמי ש"מ והיינו ,מהירושלמי לזה

 ,דרוחייא רבהו� ביה פגע זמ� חד ,בליליא )צדקה( מצוה מפליג הוה פפא

 ).הרוחות של זמנ� הלילה( ,רע  גבול תסיג לא ,רבי אלפ� כ� לא ,ליה אמר

 מ� וערק מניה מסתפי והוה ,א� יכפה בסתר מת� כתיב כ� ולא ,ליה אמר



ãë   ����    ä úëøá úåëìäúåðìéà   �   

 

 פתח בספרו כתב ועוד ).א"סק רלה 'סי ח"או( יוס� בברכי ד"והב ,קמוי

 שלא י"האר שרבנו ,כתב הגדול המקובל צמח י"שמהר :)טז ק"ב( �עיניי

 הכוונות שאי� אלא ,מועילה הצדקה בלילה שג� א� ,בלילה צדקה לתת נהג

 הויא ,בלילה צדקה שהנות� ישרה רגל בספר ש"כמ ודלא ,שווי� והתיקוני�

 הנה בלילה ג� אותה והעושה ,כלל עבירה כא� שאי� ,בעבירה הבאה מצוה

 ,עוברת שאינה במצוה מיירי דבריה� שכל הדבר ופשוט .כ"ע .אתו שכרו

 י"בברכ ש"דמ )קיז 'סי א"ח( תורה דברי בספר ממונקאטש הגאו� ג� כ"וכ

 ליתנה שיכול ,צדקה של לכיס שנות� כגו� עוברת שאינה במצוה רק היינו

לקא ס יהיה שאי  ,צדקה לו מלתת פטור אינו עני לו נזדמ� א� אבל ,בבוקר

 כמה ועוד ',וכו יד  את תקפו� דלא לאו על יעבור שבלילה לומר דעתא

 וכמעשה ,דמי� שופ  כאילו הצדקה מ� עינו המעלי� כל אמרו והרי ,לאוי�

 שאי�" שכתב ,הכוונות שער בלשו� מדוייק וכ  .'וכו זו ג� איש דנחו�

 ,בלילה עני לפניו יבא א� ולכ� .בשחרית כמו בערבית צדקה לתת "צור 

 חיי� דברי בעל רבנו שנהג כמו לעשות שטוב רק ,מיד לו לתת שצרי  בודאי

 להכנסת במתנה לו נות� היה ,בלילה צדקה לתת מצטר  שכשהיה ,מצאנז

 ,מתנה בדר  אלא ,צדקה כסת� יהיה שלא כדי ,ב"וכיו דרשה לדורו� או כלה

 וכתב ,לזה נצר  )טו 'סי ד"יו ט"ח( ע אומריבי ת"ובשו .נכל� ד  ישוב ואל

 תורה שיעור בסו� הקהל את להתרי� לנו שנזדמ� רבות פעמי� שלכ�

 בלילה מתאס� הקהל כי ,כלל הדבר דוחי� היינו לא ,בלילה שמתקיי�

 היינו ולכ� .אימתי עכשיו לא וא� ,מצוה גוררת ומצוה ,השיעור לשמוע

 ואלמנות יתומי� או ואביוני� עניי� לצור  בלילה הקהל את מתרימי�

 של מוסד לצור  בלילה הקהל את להתרי� להתיר שיש שכ� וכל .ב"וכיו

 .בלילה להתרימ� דחו� צור  כשיש ,תורה תלמודי או ישיבות כגו� ,תורה

 ,בלילה לעשות נכו� לא צדקה שבשאר �עיניי הפתח בש� שכתבנו פ"ואע

צ "להראשל )נג 'סי ח"או( הטוב יי� ת"בשו יי� עודוע .מוכרח זה אי� מ"מ

 )קס 'סי ב"ח( דוד ויבר  ת"שו בש� א"ביבי הביא ועוד .יצחק נסי�' הגאו� ר

 ,ומיטת אצל צדקה של קופה בלילה להכי� שיש יוס� יסוד ספר בש� שכתב

 שזוכה עצמו לעני לתת שדוקא וחילק .לצדקה מעות בה יטיל שייש� וקוד�

 וכבר ,מדוייק אינו אסור ולשו� .ג"בכה כ"משא ,לית� אסור ,מיד במעות
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 íéëøáîù úåðìéàäíäéìò 

åè.  ìëàî éðìéà ìò àìà íéëøáî ïéà , íéàéöåî íðéàù ÷øñ éðìéà êà

úåøéô ,íäéìò íéëøáî ïéàèé .íäéìò êøéáå øáò íàå , íéöò äàåøùë

úåøéô íéùåòä ,êøáì øåæçé àìë. 

æè.  ïåîéì õò , éàù óà åéìò íéëøáî úåîë ïåîéìä úà ìåëàì øùôà

àåäù ,åëäù êøáî åìëåàäåì , åà íé÷úîîù äìéëàì êøã åì ùéå úåéäá

èìñá åà ìéùáúá åúåà íéðúåð ïëå åúåà íéùáåëàë .ù äàøðå ïéãä àåä

 העני שא� ,הוא נהפו  אדרבה האמור שלפי ש� ע אומרביבי ז"ע תמה

 יותר ,בשחרית כ� לעשות שיכול ,לקופה כשנות� אבל ,לו לתת חייב ,לפניו

   לתת חשש כל אי� האמור לפי מ"ומ .בשחרית לקופה מעות שישלשל נכו�

  .בלילה צדקה  

ËÈ.  כט ע(פרי האדמה , )כח' ב סי"ח(ט "ת הלק"שו �  ד� (קמח סולת , )ד"ד

' א' א מע"ח(פני יצחק אבולעפייא , )ט"ס' א' סי(מועד לכל חי , )ד"צח ע  .יט

  ת דברי מלכיאל "שו', ב בריש הסי"משנ, )ב"סק(גדולות אלישע , )'אות ב

  ). 'אות ד' כ' ו סי"ח(ת צי� אליעזר "ובשו) ב"ג סס"ח(  

  דלא ) ע ש�"ד בחזו"הב, א"ד� כב ע(ח הכה� בספר ערב פסח "מהר  וכתב

 ,ארז ע� כגו� ,פירות מוציאי� שאי� סרק אילני אלא וקילאפ בא  וכתב

 ברכת עליה� מבר  לאכילה שראויי� פירות שעושי� סרק אילני שאר אבל

 כ"כמש ,הע� פרי בורא פירותיה� על מבר  היה י"האר ורבינו ,האילנות

   כדברי בזה נוקטי� אנו שאי� כתבתי א"ובמק .כ"ע ,)רג 'סי( י"בברכ

 .ל"ז י"האר  

Î.   ו "ח(ת שבט הלוי "ובשו). יג' עמ(פסח ' והל) תנח' עמ(ברכות ' ע הל"חזו  

Î.   ברכת זו דברכה אלא ,ברכות ספק מפני ולא, כתב שלא יבר  שוב) ס נג"ס 

 עליה� הודאה שנת� וכיו�, וסרק מאכל' וכו ואילנות טובות בריאות על שבח

 מאילנות לו אמרו רק ,כלל ראה לא א� בידי ספק ובאמת, עוד לבר  צרי  לא
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íéøî úåøéô íéðúåðù úåðìéà øàùá ,äìéëàì íúåà íéðéëî ïëî øçàìù ,

 ïåâëååéëå íéùåáçå íéúéæ"á ,úåðìéàä úëøá íäéìò êøáì íééåàøùáë . 

æé.  åéìò íéëøáî úéæä õò úåðìéàä úëøá ,òà"íé÷åøéå íéðè÷ íäù ôâë. 

   ,לבר  צרי  דלא יתכ� זו בברכה והודיה שבח נת� והוא ,דמלבלבי היפי�

  .מעכב א� ע"בש מבואר לא הראיה של זה דתנאי  

‡Î.   דכ� מנהג� ) קצו' עמ(ר אברה� כלפו� "לקט הקציר להג, ערב פסח ש�  

‡Î.   ולכ  כתב בערב פסח דאפשר לבר  ג� על אילני , בעיר טראבלס שבלוב

. ומה ג� שיש לה� ריח טוב, ורדי� שראויי� למרקחת וטובי� למאכל

וסייע לדבריו מספר הפרנס , לזה נראה דהסכי�) תנט' ברכות עמ(ע "ובחזו

שכתב דהאי דנפיק בימי ניס� וחזי אילני דמלבלבי שמוציאי� ריח ) שצו' סי(

ל דא� "אלא הא קמ, והלא ג� ללא ריח טוב אפשר לבר ', טוב מבר  וכו

  ד בספר מצות "וכ� הורה בנד. באילני ורדי� שנותני� ריח טוב צרי  לבר 

  ).'ט' סי(אבר    

·Î.    דאפשר לבר  ברכת האילנות ) ה אמנ�"רכה ד' סי(כתב במור וקציעה  

·Î.   על חידוש ציצי� ופרחי� הנאי� במראה ואינ� עשויי� אלא לנוי ויופי ,

 ,ג דאכתי לא חזו לאכילה אלא לריחא"וכדר  שמבר  על אילני דמלבלבי אע

' ובהל) תנט' עמ(ע ברכות "א  תמה עליו בחזו. אלא אחזותא הוא דקא מבר 

, דזה היפ  דברי האחרוני� שכתבו שלא לבר  על אילני סרק) יד' עמ(פסח 

מ "מ, בשעת הפריחה עדי� אינ� ראויי� למאכל, וא� אילנות העושי� פירות

דאי מסתברא ו, אבל אילני סרק שאינ� עושי� פירות, סופ� לעשות פירות

וא� , עצי� אלו נותני� פירות, ד"בנד' ולכאו. שלא תיקנו עליה� ברכה זו

ויש לבצע בה� פעולת כבישה או , שבשעת קטיפת� אינ� ראויי� לאכילה

וא� דלא דמי ללימו� דאפשר באכילה , מ ה� ראויי� לאכילה"מ, בישול

�י� ז בעצי� שנותני� פירות שצריכי� עדי"בכ, בשעת הדחק וכ� הוא נות� מי
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çé.  áåøçä õò , úåøéô àéöåî åðéà ïééãòù óà åéìò íéëøáî]åù" úåøåäì ú

úðç ï"éñ ä 'è'[.  

èé.  íéçøô íäá ùéù óà ò÷ø÷ä ïî íéùåìúä íéôðò ìò íéëøáî ïéàãë. 

ë.  áå÷ð åðéàù õéöòá òåèðä ïìéà ,úåðìéàä úëøá åéìò êøáì øùôà ,

áå÷ðä õéöò ìò ïëù ìëåäë. 

  ומברכי� עליה� , פירות מקרי, פעולה נוספת בשביל שיהיו ראויי� באכילה

  .ברכת האילנות  

‚Î.   ר אמיתי ב� דוד שליט"כ  ראיתי שכתב ידידי הג" �  א בקוב� ביכורי יוס

  , ל"ב� ציו� אבא שאול זצוק' בש� הגאו� ר) 'ו' עמ, תשנו', כר  א(   .כג

  .שאפשר לבר  על פרחי ע� הזית א� שה� קטני� וירוקי�  

„Î.    בש� הדעת קדושי� דמותר לבר  על ענפי ) רכו' סי(כתב בדעת תורה  

„Î.   מותר לבר  עליה�, וניכר בה� לבלובא� ה� חדשי� , אילנות תלושי� .

ס דנקט האי מא� "דאי� זה במשמעות הש) 'י' עמ(ע פסח "ז בחזו"ותמה ע

היוצא לשדות או לגינות וראה אילנות , �"וכ� מוכח בדברי הרמב, "דנפיק"

' סי(ת מאור החיי� "כ בשו"וכ. ומוכח דבעינ� דוקא אילנות מחוברי�, פורחי�

כ באשל "וכ). ב בראש הספר"ח(רות התשובה ת התעור"כ ג� בשו"ושכ) 'ד

. ע"נסתפק בזה והניח בצ) ס כב"ס(ת קב חיי� "ובשו. אברה� מבוטשאטש

כתב ) ג"ב בהגהות על הארחות חיי� ד� יב ע"ח(ת דברי ישראל וועל� "ובשו

ולא שיי  , טע� דאי  יבר  שלא חיסר בעולמו כלו� וברא בו אילנות טובות

  ' כ' ב סי"חי(ת צי� אליעזר "כ בשו"וכ. מהאיל�לשו� זה על ענפי� שנפרדו 

  ).'אות ב  

‰Î.   הל �  דדעת מר� השלח� ערו  , ונימוקו עמו, )קכא' עמ(ערלה ' ילקוט יוס

‰Î.   )שאינו נקוב חייב ) ו"רצד סכ' ד סי"יו �כ "וא, בערלהשהנוטע ע� בעצי

�ושכ� ). א"כלל קנב ס(ש בנשמת אד� "וברכתו בורא פרי הע� כמ, דינו כע



çë   ����    ä úëøá úåëìäúåðìéà   �   

 

àë.  íéî ìò ìãåâù õò , àéöåîù óà úëøá åéìò íéëøáî ïéà úåøéô

úåðìéàä ,åëäù íúëøá íù íéìãâä úåøôäùì åøáãá äéäð. 

áë.  íéáùò ,éðåòøéæå úå÷øé éðéîí íäéìò íéëøáî ïéàåë. 

âë.  á ìò êøáì ùé ïéãä ø÷éòî 'úåðìéàæë ,á åì ïéà íà íå÷î ìëîå' 

úåðìéà ,ãçà ïìéà ìò óà êøáì ìåëéçë. 

  . להחיל די� שמיטה על עצי� שאינו נקוב) 'כז אות א' סי(ל דיסקי� "דעת מהרי

  .שבת �וכ  הדי� ג� לעניי  

  ) א"ס(ערו  השלח�  ,�"שכ� מדוייק בדברי הרמב) א"סק(א "ג בא"פמ  .כו

 .הוא דבר פשוט' ד הגמ"ועפ). ב"סק(ותורת חיי� סופר   .כו  

  , דאי� מברכי� אלא על ריבוי אילנות, )כח' ב סי"ח(ט "ת הלק"שו  .כז

דהא דאי� ) קיח' ח סי"א או"ח(ת הר צבי "בשו' ובביאור דבריו עי  .כז

שדרכו לפרוח קוד� חודש ניס� דרוב אילנות עדיי� , מברכי� על פריחת השקד

א  בשאר אילנות ג� , י דהיינו דוקא בשקד"וביאר בדבריו הברכ, לא פרחו

ט לא "מפני שג� הלק, ט מבר  ג� בחודש אחר א� הוציא פרח"לדעת הלק

כ יהיה קשה "דאל, כגו� השקד אינו מבר ' אלא דבזמ� שמלבלב מי� אאמר 

' אלא להשמיענו דבשביל מי� א, א� ניס� לאו דוקא, מאי שנא דהזכיר ניס�

אבל , ודבר בהוה ביומי ניס� דאז רוב האילנות מלבלבי�, יחידי אי� מברכי�

ו ד זה טעמ"ולענ. כ"ע. במקרה שג� שאר האילנות לבלבו באדר שפיר מבר 

. אילנות ממיני� שוני�' ז יש לבר  על ב"ולפ, אילנות' ט לבר  על ב"של הלק

לבר  ) קצח' סי(כ במורה באצבע "וכ. א  בדברי האחרוני� לא נזכר חילוק זה

. אילנות' דווקא בב, אילני' מלשו� הגמ) א"סק(ד "וכ� בפתה, על בק אילנות

חסד , )ד"ע ד� צח(קמח סולת , )ד"א ד� כט סע"ח(כ בפרי האדמה "וכ

  אות (וכ� בגדולות אלישע ) ב"סק(ח סופר "וכה) ט"ס' א' סי(ח "מל, לאלפי�

  .ע לקמ�"וע). 'ה  

  ' א הנז"כתב בדברי הגאו� החיד) כ"ב סס"חי(ת צי� אליעזר "הנה בשו   .כח

א  , משמע דהוא דקדוק הלכה, על שני אילנותשהמדקדקי� מקפידי�    .כח
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ãë.  áá êøåö ïéà 'íéöò éðéî ,áá éã àìà 'ãçà ïéîî úåðìéàèë . øæçì éåàøå

íù êøáìå úåðìéàá äáåøî àåäù íå÷î øçà , éöåöéð úåìòäì éãëá

 åúëøá éãé ìò äùåã÷ä]äë"÷ñ ç"á[. 

äë.  íéáëøåîä úåðìéà ìò êøáì ïéà ,êøéáå øáò íà êà , êøáì øåæçé àì

íéøçà úåðìéà ìò ,ãéñôä àì êøáîäù íéøîåà ùéå . íúñ úåðìéàå

ùùç àìì íäéìò íéëøáîå íéáëøåî íðéàù íú÷æçáì . 

וכתב לדייק . אילנות בדוקא' ח הצריכו ב"ד וכה"א  בפתה, אינו מעיקר הדי�

הברכה ' דלכאו, )יד' עמ(פסח ' והל) תנז' עמ(ע ברכות "א בחזו"מר� שליט

כ "וכמש(' ולכ  יהא מותר לבר  א� על איל� א, היא על כללות הבריאה

, לאו דוקא הוא, ס אילני"ולשו� הש, )'ה' ג סי"ת דובב מישרי� ח"בשו

וכ� אמרו . בוגרות דעלמא, מאי בוגרות:) נא(וכההיא דאמרינ� בקידושי� 

) ח"ש� ס(וכ� במלכי ישראל ', דהרואה חכמי ישראל וכו) ו"רכד ס' סי(ע "בש

ז נכתב בלשו� רבי� א� "ובכ, )א"רכז ס' סי(ב "וכ� הוא גבי זיקי� וכיו

. אלמא דא� הכא לשו� רבי� שאמרו לאו דוקא הוא ',שמברכי� א� בא

) ב"ב ד� צח ע"ח(אברה� חיי� נאה בקצות השלח� ' וכדבריו כתב ג� הגאו� ר

דכתב בזה אילנא בלשו� ) קכ' ברכות סי(ה "בהערות בדי השלח� מדברי ראבי

וכ� הוא :) ברכות מג(ה "הרא' ובחי, )קמג' סי(ל "ת מהרי"כ בשו"וכ, יחיד

כ בדקדוקי סופרי� "וכ, מ"ס הראשו� שנדפס בוינציא בשנת ר"לשו� יחיד בש

ח "ח(ת רבבות אפרי� "כ בשו"וכ. י"ס קראקא ובכ"שכ� הוא בש.) ה יא"ר(

ל שביר  על איל� "משה פיינשטיי� זצ' שראה כ� להגאו� ר) ע"עש, עז' סי

ועוד הוסי� ש� בפשיטות שאי� לדחות את הברכה לחודש אייר בשביל . אחד

  ד בספר פרח מטה "והב, א"� שליט"וכ� דעת הגאו� הנאמ. אילנות' לבר  על ב

  ).קנג' ו עמ"ח(ש דבילצקי בקוב� אורייתא "ושכ� פסק הגר, )'ע' עמ(אהר�   

  ' שני� ממי� א' מיני אילנות מוכח דאפי' דמדלא אמרו ב, ד ש�"פתה   .כט

  ש לעיל "במ' ועי). 'רכו אות ה' סי(כ בגדולות אלישע "וכ. שפיר דמי   .כט

 .ט"ת הלק"בדברי שו ז"כ הערה  
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  אפשר שאי� לבר  שהחיינו על פרי , )'ס' א סי"ח(ט "ת הלק"בשוכתב   .ל

, י בני אד� נגד רצו� הבורא"שכל דבר שנעשה ע, מורכב מי� בשאינו מינו  .ל

, גזרת הכתוב הוא, פ שמותר באכילה"ואע, אי  יאמר שהחיינו לראות דבר זה

גבי פרידה נאה  )רסה' סי(ז "חזר עו. כ"ע ,אבל לבר  על הראיה לא מסתברא

לפי מה שכתבנו לעיל שאי� לבר  , והשיב .למושככה לו בעוא� יבר  

ש מהא "וע .'וכו פרדה ה"נראה דה, שהחיינו על כלאי� משו� דמאיסי

א  מצינו בירושלמי וכ� , דהוכיח דאי� מברכי� על גוי שככה לו בעולמו

 פרבסע "וע )ס רכה"ס(ע "טור ושבפ "וכ ,בפוסקי� דמברכי� ברכה זו על גוי

בש� ) ג"ה ע"דצ ,נה' ד סי"חיו(ת נשמת כל חי "בשוו )ס שמב"ס(הרוקח 

מוכח דהברכה היא על מעשה , ולפי הא דמברכי� על הגוי. י'א פלאג"מהר

, א� שנעשה באיסור, אפשר לבר  על איל� המורכב' ולכ  לכאו, הבריאה

� "ת שאילת יעב"שו' ועי. דאי� הברכה על האיל� אלא על מעשה הבריאה

למה ישתנה די� ברכת , חדא. 'הנזט "ד הלק"ות עהרבה להקשד )סג' א סי"ח(

 כתוג� בר ,שאפשר לבר  עליו באכילתו שהחיינו מדי� ברכת האכילה

ה "ח(א "ת יבי"קושיא זו בשו' ותי. שהחיינו היא ברכת ההנאה שנהנה בראיה

כדאיתא בעירובי� , דשאני ברכת שהחיינו שהיא רשות, )'יט אות ב' ח סי"או

א "הרשב' ובתשו. ל רשות לא קא מבעיא לי"א, זמ� 'אקרא חדתא אמרי ):מ(

לא ראיתי לגדולי הדור , ב� בלידתלבר  שהחיינו  דיש כתב דא� )רמה' סי(

כגו� קרא חדתא דמברכינ� זמ� דר  רשות ולא  ,ושמא עשאוה רשות, שנהגו כ�

עליו שהחיינו  כי�אי� מבר, שכל שאינו בא מזמ� לזמ� כמועדות, בחובה

ת יוס� "ל בשו"א זצ"ורק אציי� לדברי גאו� עוזנו החיד, זהל ב"ואכמ. בחובה

 �ת דברכת שהחיינו הוי "וא� א .כ בעניי� ברכת שהחיינו"ולמש) נו' סי(אומ

ברכת הנהני� א� נהנה בד, מ לא דמי ברכת שהחיינו לברכת הנהני�"מ, חובה
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  .) פסחי� כו(ל "כ ברכת הראיה דקי"משא ,ז בלי ברכה כאילו מעל"מהעוה

   .מ"נ בעו"וכ .ראה וריח אי� בה� משו� מעילהקול מ  

  לא  ,גוי והרכיבונטעו הרי א� ד, ט"ד הלק"� ע"הגאו� שאלת יעבהקשה    עוד

חו� , שלא הוזהרו על ההרכבה אלא ישראל, עשה נגד רצו� הבורא   עוד

לכאורה יש לו סייעתא א ד"כתב ביביו. כ"ע ,מיתות' ד' מסברת יחידאה בפ

דאי� טע� האיסור משו� , )ו"כלאי� ה' לא מה"פ(כס� משנה במדברי מר� 

ירושלמי אזיל דה, ק דכלאי�"ש בירושלמי פ"דאי� לנכרי להרכיב כלאי� כמ

, מיתות דבני נח הוזהרו א� על הרכבת האיל� 'ד רקאלעזר דאמר בפ' כר

ד� (מ "מההיא דב מואלא טע, פסק דלא כוותיה )מלכי�' לט מה"פ(ורבינו 

. דנקטינ� לחומרא ל"וס, � באיסור לאו"ירה לעכובעי ל� בדי� אמידא )צא

 �לעניישכירות ' לג מה"ובפי, סירוס �לעניי יסורי ביאהא' לז מה"ש בפט"וכמ

א ש� "ביבי' ועי, מ"א  גדולי האחרוני� תמהו בזה על הכס .ד"עכ ,חסימה

ועוד תמה . ובכל מקרה אי� להוכיח מהת�. ל"ואכמ, ז"שהארי  לתמוה ע

שמבר  עליה� שככה לו , �"לא יהא אלא הרואה בריות נאות עכוד, �"היעב

אלא שנת� אר  אפי� , פ שעמידת� בעול� נגד רצו� הבורא"אע, בעולמו

באמת אינו ד 'ותי ,דהקשה כ�) רסה' סי(ט "לקבזה בה' ועי. לעוברי רצונו

פ אחר "או מפני שעכ', רק שאומר מה רבו מעשי  ה, מבר  שככה לו בעולמו

וסנהדרי� : מגילה י(ש "וכמ, ה שש במפלת�"ואי� הקב', שו את הישובו ובק

 'דאפי �"יעבועוד הקשה ה .מעשה ידי טובעי� בי� ואת� אומרי� שירה:) לט

 א"ביבי' וזאת תי. 'שאי� הרכבה פסולה ממנו וכו� א, על ממזר נאה יש לבר 

ועל סת� אד� נאה שפיר , נ א� יודע בו שהוא ממזר לא יברכו עליו"דאה

ביר  את  כ בספר"כו. דלא חיישינ� למיעוטא דמיעוטא שה� פסולי�, ר מב

 .כל שנולד באיסור אי� לבר  עליושב� הנדה כ גבי "וכ ,)ב"ז ע"צ� ד(אברה� 

ש "וע. דאי� מברכי� על ממזר נאה) ק יב"רכה ס' א סי"ח(כ ביפה ללב "וכ

הולד  ,ל גוי ועבד הבא על בת ישראל"דקי, שחילק בי� ממזר נאה לגוי נאה

דהת� טעמא משו� דאפקריה , א דחה זאת"א  ביבי, כ בממזר"משא, כשר

ש שבביאת גוי על "וכ, ואי� הב� מתייחס אליו כלל, �"רחמנא לזרעיה דעכו

� סו� פרק ב� סורר ומורה "ה ורמב"רז' ועי(בת ישראל הוי בכלל גילוי עריות 

או שככה לו  מבר  זמ�ד ת"א� או ).יד' ע דיני גיטי� סי"י אה"הב' ובתשו
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מי שיש  )ו"ב דיבמות ה"פ(שאני הת� דאמרינ� בירושלמי , בעולמו על ממזר

  קיו� מצות  �לענייא� , הרי הוא כבנו לכל דבר, לו ב� מכל מקו� ואפילו ממזר

  . פריה ורביה  

�"ז היעב"ותמה ע, פרי מורכב נוצר נגד רצו� הבוראט ד"עוד הלק  וכתב ,  

כ מצרכי "ואדרבה אפשר שהוא ג, ת"השיבכלל אי� זה נגד רצו� ד  וכתב

ודומה למל  שהפקיד , י אד�י בנ"רק שנאסרה עשייתו ע, העול� וישובו

שהנכנס , איש על מחנהו ואיש על דגלו, פקידי� איש איש על משמרתו

. ע� היות עצ� המעשה רצוי למל , למשמרת חברו מחייב את ראשו למל 

ג� דדעת רוב הפוסקי� ד, דנאלא דמיא כי אוכלא לד, א"וג� זאת דחה ביבי

ונמצא שכל יצירת פירות מורכבי� בעול� הנה , נצטוו על כלאי איל� ני נחב

, אלא שהיה מקו� לאוסר� באכילה ,ולא עוד. הנ� נגד רצו� הבורא יתבר 

אלא דגלי קרא להתיר� , כל שתיעבתי ל  אסור, משו� לא תאכל כל תועבה

ט "ויקרא י( שד  לא תזרע כלאי� דדרשינ� בהמת  לא תרביע כלאי�, באכילה

וכמבואר . א� שד  היוצא ממנו מותר, מה בהמת  היוצא ממנה מותרת, )ט"י

דברי � דאשתמיט מניה כל "ומ� התימה על הגאו� יעב. ז בחולי� קטו"כ

מח ' ח סי"חאו(ת בכורי שלמה רעזכטא "בשוד "וכ� השיגו ע. הפוסקי� הזה

כל קושיות ' ועוד תי )ה' ח סי"חאו(ש "ת מעשה אי"ובתשובתו שבשו, )אות ט

 ע"וע ).סימ� מה(י 'פלאגת שמע אברה� "בשו וכ� דחה דבריו. �"היעב

ח "וכ� העיד על המנהג שלא לבר  הבא). 'אות ז' ב' ברכות סי' מע(ח "בשד

ת "בשו' ועי, לו' ח סי"ב או"ח(ובתשובתו ברב פעלי� ) סדר ראה אות יא(

. ט על תיל�"� והעמיד דברי הלק"ד היעב"דחה כ) קלה' נה עמ' י סי"א ח"יבי

רל ' סי(חסד לאלפי� ב הנה, י שלא לבר "ח דמנהג א"כ הבא"א  במש

ד אי� ראיותיו "וא� שלפע, וכתב, �"הביא דברי השאלת יעב )מחודש ט

ו "ק ירושלי� ת"אמנ� פעה, ויש להשיב עליה�, ט"מכריעות נגד דברי הלק

וכ� , ל פרי מורכב שקורי� מיסקווליומברכי� שהחיינו ע, נהוג עלמא כוותיה

 )רכה' סי(באר� חיי� סתהו�  וכ� הביא. והל  אחר המנהג. על תפוחי זהב

, שבירושלי� נהגו לבר  שהחיינו על פרי מורכב )ק יב"ס' א סי"ח(יפה ללב וב

ד "ח הכה� אב"כ הגר"וכ. והובא בשדי חמד ש�. כ"ע. והיכא דנהוג נהוג

ת חינא דחיי "וכ� פסק להלכה בשו. )ב"ב רע"כ� ד(ערב פסח  פרטראבלס בס
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י ידיד "מהרו ).ב"ב ע"פ� ד(שמח נפש  פרוח גאגי� בס"שמה הגאו�, )פג' סי(

כ "� מוכרחות כ"אי� ראיות היעבד דא� תבכ )א"ד ע"קנ� ד ,ב"ברכת יוס� ח(

  שהרי מברכי� , ט"מ כבר נהגו העול� דלא כהלק"מ, ט"הלק ברילסתור ד

  . כ החסד לאלפי�"ושכ� העיד ג. ב הנעשי� מכלאי�שהחיינו על תפוחי זה  

  ק ירושלי� "ש החסד לאלפי� שבעה"מדכתב  )ק כו"ס(ח "דבכה, די בזה   ולא

 ולא שמענו לא זה בזמנינו ',וכו מורכבי� פירות על לבר  עלמא נהוג   ולא

 ת"בשו הביא וכ� ,לבר  ואי� עדי� תעשה ואל שב ולכ� ,כ� שיבר  מי ראינו

 וכבר .)והלאה ב"ע ו"ק �ד ',ה 'ס שלו� שאלת 'בקונט ד"ח( עבדי ישכיל

 וראינו שמענו שאנחנו ,ח"הכה על )קיא עמוד א"ח( ע� נתיביב השיג

 שו� בלי המורכבי� זהב תפוחי על שהחיינו שמברכי� גדולי� להרבה

 ר�שבא ששמע ,חי איש הב� ד"עפ כ� נהג מבבל שהיה ח"והכה ,היסוס

 שאינ� ה� שמועטי� ,יציבה אינה זו ושמועה ,לבר  נהגו לא הקודש

 שו� בלי מברכי� בתורה וגדולי� רבי� ומכלל� דרובא רובא אבל ,מברכי�

 מעשה ת"בשו ע"וע .דבר עמא מאי חזי ופוק .האמת הוא וכ� .ד"עכ .פקפוק

   ת"שווב )לד ס"ס ח"חאו א"ח( דוד חנה קרית ת"שו ,)ו 'סי ח"חאו( ש"אי

  ).כה 'סי ג"ח( יצחק מנחת  

  א  הוא רק משו� , מנהגינו לבר  ברכת שהחיינו על פירות המורכבי�   והנה

ד גבי "א  בנד, ל"ובמקו� מנהג לא אמרינ� סב, דנהוג עלמא בהכי   והנה

ודלא כברכת שהחיינו שמצינו , אי� מנהג ברור בזה' לכאו, ברכת האילנות

וראוי שלא , ולכ  שב ואל תעשה עדי�, בדברי כותבי המנהגי� שהמנהג לבר 

על הוא ברכת האילנות שמבר  ' א  לכאו. לבר  על עצי� אלו ברכת האילנות

ובזמ� הלבלוב מלבלבי� , י אד�ה בעולמו ליהנות בה� בנ"ה שברא הקבמ

 ,ונוכל לפרש שהברכה קאי על שאר אילנות, כמה אילנות שאינ� מורכבי�

הביא שהוכיחו בדעת ) 'כ' ש� סי(א "ת יבי"ובשו .המבר  לא הפסיד  לכו

  ט דאיסור ברכת שהחיינו הוא רק מטע� איסור קיו� ולא מפני שנעשה "הלק

  .בירהבו ע  

  נמש  ד, �"ד היעב"תמה ע) יב אות ב' ח סי"חאו(ת יגל יעקב "בשוש   וראיתי

ל "  הנ"ד הש"וכבר עמד ע, )ג"רצז סק' סי(  "הש עתלתומו אחר ד   וראיתי

דלדעתי , ע"ברכת האילנות צל �לעניימ "ומ. �"הרמבברי הדגול מרבבה מד
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ט תמוהי� "קדברי הל 'דלכאו, ט בברכת שהחיינו"הלק עתאי� זה דומה לד

ניחוש דילמא , כ אי  נוכל לבר  על סת� איל� ברכת האילנות"אד, ז"לפ

וכל קבוע  ,ל קבוע"דהכא הו, וליכא למימר דאזלינ� בתר רובא. מורכב הוא

ש שכתב הסברא הנזכרת דקאי ג� על שאר "וע. דמי ל מחצהכמחצה ע

הביא  )רמגס "ח ס"חאו(לשו� לימודי�  פרבסד, א ש�"ז ביבי"וכתב ע. אילנות

בדי� , )ב"ב סע"קמ� ד(מקראי קדש  פרבס ח אבולעפיא"המהר תקושיי

ל שקוראי� "דקי, עיירות המסופקות א� מוקפות חומה מימות יהושע ב� נו�

. מ דמי"ל כל קבוע כמחצה ע"והא קי, שהוא זמ� קריאה לרוב העול�, ד"בי

א דשקיל מ דמי אלא היכ"דלא אמרינ� קבוע כמחצה ע, וכתב הלשו� לימודי�

כגו� עיירות  ,אבל היכא שלא יצא מתו  הקבוע, מ� הקבוע או שפירש בפנינו

שער כ� הביא בו. כ"ע ,שפיר אזלינ� בהו בתר רובא ,דבאפי נפשייהו קיימי

ש "ועע, ל"רבו הלשו� לימודי� הנבש� ) א"מגילה הי' א מה"פ(המל  

ולא , ג"ט דזיל בתר רובא בכה"ל להלק"נ דס"דאהד "ולכ  בנד. א"וביבי

 עתוכד ,כיו� שהאילנות עומדי� בפני עצמ� ולא פירשו כלל, חשיב קבוע

צ אינו אלא "די� ברכה שא ב פוסקי�ל דהכא הרי לרו"ש שי"ומכ. האחרוני�

ל דהוי קבוע "כ אפילו את"וא. וסיעת� )ה לג"ר(' התוס עתוכד. מדרבנ�

ק "קי ס' סי(ד "  ביו"ש הש"וכמ, הוא ג� להקל י� זההרי ד, מ דמי"וכמחצה ע

, שמא אי� זה קבוע, ס להקל"ס הדהו ובפרט, כ שפיר מצי לבר "וא ,)טו

האילנות  כ�ו. צ מדרבנ�"ד ברכה שא"ושמא ג� בקבוע יכול לבר  כמ

ואי� לחוש על כל סת� איל� שלא לבר  עליו , המורכבי� ניכרי� בהרכבת�

ד שאינ� וכשנתאחדו לגמרי ע, כיו� דלא חזינא כהאי סימנא, ברכת האילנות

ש הרב יגל יעקב שכל טעמו של "פ מ"ועכ. ס"החת עתל כד"נ שי"אה, ניכרי�

כי , הוא תמוה, ל בקיומו וכמקיי� כלאי�"דניח ,ט משו� שמברכתו ניכר"הלק

והת� לא , ט שאי� לבר  שככה לו בעולמו"הרי ג� בדי� פרדה נאה כתב הלק

י מורכב שנתלש וג� בברכת שהחיינו על פר. טע� דמקיי� כלאי�השיי  כלל 

' דבפרי לכאו, ע"ועוד יל. ועוד יש להארי  בזה. מאי דהוה הוה, ובא לידו

א  הע� עצמו , דהפרי תלוש מ� הע� ואי� ניכר הכלאי�, אפשר לבר  שהחיינו

וכ� העיר . לא יהא ראוי לבר  עליו ברכת האילנות' שנעשה בו איסור לכאו

כיו� דוכתב  ,שנשאל בזה )ב 'ג סי"ח(ת דברי מלכיאל "בשוע "וע. א ש�"ביבי
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åë.  äèéîùá øåñéàá åòèéðù íéöò ,ò êøáì ïéà äìéçúëìî úëøá íäéì

úåðìéàä ,ãéñôä àì êøáîäåàì. 

æë.  úåðìéàä úëøá íäéìò êøáì øúåî äèéîùä úðùá åãáòðù íéöò.   

çë.  â êåúá íäù äìøò ìù íéöò ìò êøáì øúåî 'íúòéèðì íéðùáì . 

א "א ,ואלו האילנות אסורי� בהנאה ,שנוסח הברכה ליהנות בה� בני אד�

 ):יבמות סא(' התוס תבווכ, �"ואי� לומר דהרי מותרי� לעכו. לבר  עליה�

 ,שלא מצינו שיברכו בשביל הנאת אחרי�, זה אינו, י אד�� מקרו בנ"דעכו

הא חזינ� שלא חייבוהו לבר  על מה , פ שיש עוד אילנות שמותרי� לו"ואע

כ ראוי "כ לא שיי  לבר  אא"וא, רק כשרואה אילני דמלבלבי, שאינו רואה

וכיו� , הא קמ� שהברכה היא על אלו שרואה אות�. ד"עכת ,ליהנות מה�

ל אינו יכו, ל"שבאילנות המורכבי� לא שיי  לומר שברא אילנות טובות כנ

צ "בהיות ואי� הדברי� ברורי� כ, ולכ . כיו� שעצ� עשיית� באיסור, לבר 

ולא יבר  ברכת האילנות על עצי� , שב ואל תעשה עדי�, בדברי הפוסקי�

. וא� עבר וביר  פשיטא שלא יחזור לבר  על ע� אחר שאינו מורכב, מורכבי�

  בילקוט  ע בדבריו"וע, )כלל קפד' ב' מע(וכ� העלה בגודלו בשלח� המערכת 

  ).תצט' עמ(והלכות כלאי� ) קיח' עמ(ערלה ' יוס� הל  

‡Ï.   מצוות לאו ' דלכאו, דנסתפק בזה) אות קפז' ב' מע(שלח� המערכת ' עי  

, מה� בני אד� תש בברכת האילנות ליהנו"וכ� מ, ליהנות נתנו וכמתבאר   .לא

א  , אינו על איל� זה בדוקא אלא הוי ברכת השבח על כל אילנות דעלמא

' לכאו, דאי� לבר  על עצי� המורכבי� בידי בני אד�' ד הרב פעלי� הנז"לפ

' עמ(כ בזה בספרו ילקוט יוס� ערלה "וכ .ולכ  נראה להחמיר, ה הכא"ה

  ות ניתנו כמבואר ובפרט שמצוות לאו ליהנ, ד המבר  לא הפסיד"ולפ, )קכב

  .בהערה הבאה  

·Ï.    כה(איתא בפסחי� �  מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דשיי� , :)ד

שלא , ל אימור דאמור רבנ� בשעת הסכנה"א, לברתיה בגוהרקי דערלה   .לב

, ל האי אשיתא צמירתא נמי כשעת הסכנה דמיא"א, בשעת הסכנה מי אמור
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. מושח, שיי�, י"רש' ופי. ל מידי דר  הנאה קא עבידנא"איכא דאמרי א

דקסבר מותר להתרפאות , בוסר זיתי� קטני� משו� רפואה, גוהרקי דערלה

והנראה . לאחר שיתבשלו ויוצא שמנ� בבית הבד, דר  הנאתו. נאהבאיסורי ה

ולכ  השיב רבינא האי , שלא במקו� סכנה' שהתירו בזה רק משו� חולי ואפי

וכמו , דקשה הא באמת זה שלא כדר  הנאת�, אשיתא צמירתא כשעת הסכנה

שלא כדר  הנאת� איסורא מיהא ' אלא בהכרח דאפי, שהשיב בלישנא בתרא

א  , ולכ  השיב דהא נמי כשעת סכנה,   אסור שלא בשעת הסכנהולכ, איכא

שלא בשעת הסכנה ' בלישנא בתרא סבר רבינא דשלא כדר  הנאתו אפי

והביא , )לד' א סי"ח(ת קרית חנה דוד "כ לבאר בשו"וכ. במקו� חולי שרי

שיטות ' ובאמת שמצינו בדברי הראשוני� ג. דברי הגמרא' שכ� הראשוני� פי

, נראה דליכא איסורא) ה המקדש"ד: קידושי� נו(' דבתוס, רכ�בהנאה שלא כד

דאיכא איסורא ) ה ולא יצבע"ד. ק קא"ב(' ת בתוס"דעת ר. ואפילו מדרבנ�

ושלא בדר  הנאה אסור מדרבנ� ומותר , רק שאי� לוקי� על הנאת�, מדאורייתא

דאיסורו ) ה אהיתרא"ד: שבועות כב(' ועוד שיטה בתוס. לצור  חולה

א "מאכ' ח מהל"פ(כ "� ונו"ע ברמב"וע, :)פסחי� כב(� "וכ� הוא בר, מדרבנ�

ועוד הביא בקרית חנה דוד ). עד' סי(ת שאגת אריה "בזה בשו' וכ� עי, )ו"הט

דלא מיתסר מדאורייתא ) ח"יסודי התורה ה' ה מהל"פ(מדברי הכס� משנה 

ועוד כתב דבאיסורי� , משמע דמדרבנ� איכא איסורא, שלא בדר  הנאת�

א "וי, דר  הנאת�' שרי אפי, נ� יש אומרי� דכיו� דלא נאסרו אלא מדרבנ�דרב

דאפשר דקיל טפי איסור תורה שלא כדר  הנאת� מאיסורי� של דבריה� כדר  

במשנה למל  ' ועי. ע"משמע דשלא דר  הנאה באיסור דרבנ� שרי לכו, הנאת�

א והכ. שלא כדר  הנאת� אי� איסור כלל' מ בדברי התוס"ש� שהביא מכ

אמר רבי שמעו� ב� פזי אמר רבי ' וכדאיתא בגמ, פשיטא דאינו דר  הנאה

מעילה , קול מראה וריח אי� בה� משו� מעילה, יהושע ב� לוי משו� בר קפרא

יזונו לשו� הנאה כמזונות שמשביע , י"רש' ופי, הוא דליכא הא איסורא איכא

, יח הקטורתר, קול של כלי שיר שה� הקדש, עצמו ממראה נוי המלאכה ונהנה

). ו"קמב סט' ד סי"יו(ע "וכבר נפסק זה בש, ז יש לאסור הנאת הראיה"ולפ

שהרואה אות� מכוו� עליה� ויש , ז יהא אסור לבר  על עצי ערלה"לפ' ולכאו

דעת כמה מ� הראשוני� לאסור א� , וא� דלא הוי דר  הנאה, לו בזה קורת רוח
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ח "או(ח "כ� מדברי הפרובקרית חנה ש� הוכיח . ש"� והרא"ג ומה� הר"בכה

וכתבו עליה פסוק אר� , שנשאל גבי גרעי� חטה שלתותה במי�) ה"תסז ס' סי

וא� מותר לחזור ולזכות בה אחר , בפסח מה יהא דינה', חטה ושעורה וכו

דאמרינ� , י מראה"וא� שההנאה היחידה שיש בה זה ע, וכתב לאסור, הפסח

וכיו� שנהני� . א איכאקול מראה וריח אי� בה� משו� מעילה א  איסור

ולכ  נראה , שבמועט החזיק המרובה, מראיית אימו� ידי וזריזות הסופר

מה�  תא� יש הנאה מראיית� שהעי� ניזונ, מדבריו דבכל איסורי הנאה

ח רק בחטה שמכניסה לביתו "ש שכתב לחלק דדברי הפר"וע. אסורי� בראייה

 ובאמת .ומראה חברי הנאה איסור �לעניי ש� הארי  ועוד .'וכו לקיו�

 דבר והוא ,שריפה חיוב יש שבחמ� ,לערלה חמ� איסור בי� יש גדול שחילוק

 המשניות 'ובפי יב משנה א"פי בנגעי� בזה 'ועי ,ההנאה לאיסור המוכיח

 וכיו� ,�יישר באש יתעלה לאומרו בהנאה אסור המנוגע דבגד ש� �"להרמב

 י"רש ג� ב"כיו ש"וכמ ,בעי שריפה דהא בהנאתו דאסור ב"והרע ש"ר ש"מ

 ,שריפה בעי דלא ערלה די� ממנו וחלוק ,)בהנאה אבל ה"ד :קטו( בחולי�

 טהרות אמרות בספרו א"שליט וולפסו� דניאל 'ר הגאו� בדברי רמז לזה ויש

 בזה מ"ומ ).פ"והגרי עזרי האבי בש� כח בהערה תקיט 'עמ( ש� נגעי� על

 בזה כתב וכבר ,וריח מראה בקול הנאה איסור שיש רבי� פוסקי� דדעת ל"י

 י"בילקו כ"וכ .ערלה פירות מריח נלמד הנאה שאיסור )מד 'סי א"ח( ז"הרדב

 מי� בבאר 'ו כלל הרע לשו� 'הל( חיי� החפ� מדברי להוכיח )נג 'עמ ערלה(

 אביי ,כ"בע לאד� לו הבאה הנאה ,ל"הנז 'הגמ מדברי שכתב )יד אות חיי�

 ע"לכו מכוו� ולא אפשר דלא 'הגמ ומסקנת ,אסורה אמר ורבא מותרת אמר

 פליגי כי ,שמעו� ורבי יהודה דרבי פלוגתייהו היינו מכוו� ולא אפשר ,שרי

 והלכתא .אסורה אמר ורבא מותרת אמר אביי ,וקמכוו� אפשר דלא היכא

   מאור ובספרו) ה&ג אות לד 'סי ח"או ו"ח( א"יבי ת"בשו בזה ע"וע .כרבא

  .).כו פסחי�( ישראל  

  וכתב דמכיו� דאסור בהנאה , )רכו' סי(א "כבר נסתפק בזה הגאו� רעק   והנה

 ל פשיטא"ורק בספק ערלה בחו, ל שאי� לבר "י, א ליהנות מפריו"וא   והנה

 פעלי� רב ת"בשו א  ).'ל 'סי עשה זכר ס"שבס דבר בזכר 'ועי( לבר  ליה

 ליהנות לאו דמצוות ,המצוה מ� הנאה דאי� ,להתיר העלה )'ט 'סי ח"או ג"ח(



çì   ����    ä úëøá úåëìäúåðìéà   �   

 

 ליהנות טובות אילנות" הברכה דנוסח וא� ,הפרי מגו� נהנה אינו וכ� .נתנו

 עליה� שיעברו שאחר ,אלו אילנות על ג� הברכה לפרש יש ,"אד� בני בה�

 מישרי� דובב ת"בשו הביא וכ� .אד� בני להנאת יעמדו ערלה של שני� 'ג

 בקוזזות אותו מצייני� היו רבעי כר� .)סט ק"ב( 'מהגמ דמוכח )'ה 'סי ג"ח(

 שני בשאר א  ,בשביעית א"בד ג"רשב אמר ,בחרסית ערלה ושל ,אדמה

 איסור למנוע יציינוהו לא למה איתא וא� .וימות לרשע הלעיטהו שבוע

 ברכה לבר  שמותר ודאי אלא ,האילנות ברכת עליו כשיברכו לבטלה ברכה

 מטשעבי� הגאו� הוכיח וכ� .בכללותה הבריאה על שהברכה ,ערלה של זו

 'התוס מדברי ז"ע תמה )קנו 'עמ נה 'סי ח"או י"ח( א"יבי ת"בשו א  .ל"זצ

 ,בעלמא אסמכתא תשא דלא וקרא ,מדרבנ� לבטלה ברכה שאיסור .)לג ה"ר(

 א  ,ורבעי בערלה יכשלו שלא דאורייתא באיסור אלא לתקלה חשו לא ז"ולפ

 אליבא מקרה בכל א  ,להזהיר חשו לא צריכה שאינה כברכה דרבנ� באיסור

 מרבית שהעלו וכמו ,ת"מה הוי צ"שאי ברכה שאיסור ל"דס ומר� �"דהרמב

 ת"בשו 'עי 'הנז בראיה ועוד .במקומו כמבואר לדינא נקטינ� וכ  ,הפוסקי�

 חלקת ת"ובשו )צח 'עמ( ביר  זרע קוב� ,)'ד הערה ו"פ ג"ח( לציו� אור

 חיי� במקור ע"וע ).'ג אות לא 'סי שוני� בענייני� מ"וחו נו 'סי ח"או( יעקב

 דדחה ש� א"ביבי 'ועי( ערלה על לבר  לאסור דעתו דנראה )רכו 'סי(

   אליעזר צי� ת"בשו ע"וע ).'ב 'סי ג"ח( מלכיאל דברי ת"בשו כ"וכ )ראייתו

   ).טו 'סי ו"חט(  

  א "ז ביבי"וכתב ע, כתב דאי� לבר  על אילנות של ערלה) ק יא"ס(   ח"ובכה

, שבכדי שלא יחשוב המעיי� שמצא כ� באחרוני� שאנחנו לא נדע�   ח"ובכה

י שביאר כוונתו "ת באר מי� חיי� בכת"כי ראיתי בספרו שו, אמרתי אעיר אוז�

ותו , א"שהביא דברי רעק) 'ס' סי(ע "שהיא לספר מסגרת הזהב על הקיצור ש

ת "ומה� בשו, וכבר העלו האחרוני� לבר  על אילנות של ערלה. לא מידי

, )יב' ח סי"ז או"ח(ת ישכיל עבדי "שו, )לד' ח סי"א או"ח(ית חנה דוד קר

א נסתפק בזה בטלה "וש� כתב דבהיות ורעק, )כז' ב סי"ח(ת חלקת יעקב "שו

ובספרו ' א הנז"וכ� ביבי, דבלאו הכי הלכה זו רפויה בידי בני אד�, דעתו

, ר כלאי�דפשוט הדבר דאי� לדמות איסור ערלה לאיסו, )יט' פסח עמ(ע "חזו

ת אור לציו� "ובשו). כלל קפו' ב' מע(וכ� העלה בנו הגאו� בשלח� המערכת 



  ����   ä éãòåî '  �  èì 

 

èë.  äøùà éöò ìò êøáì ïéà , øúåéá øåîçùäøæ äãåáò ïååòâì. 

ì.  äøéáòá äàá åúååöî àäú àìù øäæéäì ùé , øöçì ñðëéäì ïéà ïëìå

úåðìéàä úëøá êøáì ìéáùá úåùø àìì åøáç , ãåîòì äòéðî ìë ïéà êà

êøáìå øöçì õåçî ,ïìéàä ìòáî úåùø àìì åìéôàå . øúåîù ïëù ìëå

ðéãîä ìù úåðìéà ìò êøáìäééøéòä åà ä ,íéáøä ùåëø íäùãì.  

שכתב לחלק ) כב' סי(ת קב החיי� "בשו' ועי. כתב שאי� לבר ) ד"ו ס"ג פ"ח(

וא� דהוא מילתא דלא , שני�' שאיל� של ערלה אפשר שלא יחיה עד אחר ג

מ הא כבר נודע "מ, יע� שהוא כנגד חוקי הטבע שיתייבש איל� חדש, שכיחא

ועוד ציר� לזה , דלעניי� ברכה לא סמכינ� אחזקה) 'ח' ח סי"או(ז "דעת הט

בביאור דעת הרוקח דאי� מברכי� שהחיינו על ) רמז' ד סי"יו(ס "דברי החת

שברכת שהחיינו היא רשות ודי , ושאני מברכת המילה, המילה שמא הוא נפל

ובאמת . רכת הרשותלנו לבר  ברכת החובה בהסתמכות על הרוב ולא ב

, שאפשר שמקיי� מצות מילה ג� א� יתברר שהוא נפל, ע בסברא זו"שיל

משו� שהברכה אינה על ע� , מ הסיק לבר  א� על אילנות ערלה"ומ. ל"ואכמ

  ונות� שבח והודאה שהגיע זמ� פריחת האילנות , אלא על הכלל כולו, זה בלבד

  .שמביאי� הנאה לעול�  

‚Ï.   ג "ח(ת דברי מלכיאל "שו, )ט"ס' סי(ת קול גדול "� ב� חביב בשו"מהר  

  ‚Ï.   כ"ה סס"ע בח"ועש, קנו' נה עמ' ח סי"י או"ח(א "ת יבי"ושו) 'ב' סי.(  

„Ï.  וכמו שפסק , ל דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה"מעיקרא י  

„Ï.    שמותר ליטול טלית חברו ולבר  עליה ) ד"יד ס' סי(מר� בשלחנו הטהור

ה "� בהגה דה"ז מור"והוסי� ע, ובלבד שיקפל אותה א� מצאה מקופלת

שכתבו שבזמנינו יש שמקפידי� בזה  וא� שיש מ� האחרוני�. 'לתפילי� וכו

בזה ' עי(' ולכ  אי� להניח תפילי� של חברו ללא רשות ובוצע בר  ניא� ה

ד שבסתמא אי� אד� "ובנד). וסדר וירא אות יד' ח סדר ל  ל  אות ו"בבא

שיברכו על הע� ואי� לו בזה כל נזק ולכ  אפשר לבר  על , מקפיד בזה

כ "וכ, )'ו' סי(כ בספר מצות אבר  "שכוראיתי . האילנות א� לא נכנס בחצר
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äëøáä íå÷î 

àì.  åæ äëøá êøáì ìéáùá øéòäî úàöì éåàø äìéçúëìî , äæ ïéà êà

áëòî ,øéòä ïî úàöì åì äù÷ù éî êëìå , ìåëé äøåú ìåèéáì ùùåçä ïëå

øéòä êåúá óà êøáì ,åøéöçá åìéôàåäì.  

שאי� בזה כל חשש לבר  א� ללא ' ש דבילצקי בהסכמתו לספר הנז"הגר

והדבר , ורק א� באי� קהל רב מבית הכנסת בשעת בוקר מוקדמת, רשות

ומאריכי� מאחורי הגדר בתפלות ופזמוני� , מפריע לבעל האיל� ובני ביתו

א� , ז אולי מפריעי� מנוחתו"ועי, בקול ר� לוקוראי� הכו, כדר  הספרדי�

אבל בבא , בזה ודאי ראוי לבקש ממנו רשות, שנקהלו היהודי� מאחורי הגדר

  בודאי לא שיי  , איזה יחיד ועומד מאחורי הגדר ואומר לעצמו מה שאומר

  .בקשת רשות לזה וא� מלכתחילה  

   ק'ועלה ונסתפ', ז' כ בספר מצות אבר  סי"כ, עצי� של העירייה   �ולעניי

וכתב , ממה שהורו שאי� לקחת מענפי עצי העירייה בשביל הסוכה   �ולעניי

  דהכא אינו משנה מאומה , והדבר פשוט שאי� ראיה מהת� כלל, לחלק ביניה�

  �  .ואדרבה הוא מזכה את הרבי� בזה, בע

�   לבר  אפשר ,הבריאה כללות על היא והברכה בהיות 'לכאו ,הגזול   וע

� ראוי א  ,ערלה של בע� שהתירו וכמו ,הגזול ע� על האילנות ברכת   וע

   תקא 'עמ 'ל 'סי( דבר זכר בספר בזה ונתספק ,זה ע� על מברכה להמנע

   ).בהערה  

‰Ï.   האי מא� , :)ברכות מג(ד "ג ופסקי הרי"כ בה"כ� יש להוכיח ממש' לכאו  

' י מהל"פ(� "ומלשו� הרמב', דנפיק לדברא וחזי אילני דמלבלבי וכו   .לה

הוא ג� בגינות ' ולכאו', היוצא לשדות או לגינות ביומי ניס� וכו) ג"ברכות הי

ת "א  בשו). ד"א ד� כט סע"ח(וכ� דייק בדבריו בפרי האדמה , שבתו  העיר

מוכח , א� לשו� יוצ"כ הרמב"דאדרבה ממש, ד"השיג ע) מה' סי(לב חיי� 

וכ� מוכח בדברי כל הפוסקי� שנקטו לשו� יוצא ולא , שאי� הגינות בחצרו

וצרי  היוצא , והיינו דסת� גינות בכניסת העיר או ביציאתה, לשו� רואה
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וא� אל סודו תדרוש מגורי , ובהשמטות שבסו� הספר כתב. כ"ע, לצאת

ות המצא הנה על גבי הזרעי� והאילנ, דהיוצא השדה שנה שנה, א"י זיע"האר

, י הברכה והלימוד והקדיש זוכה על ידו להעלות�"וע, ימצא כמה גלגולי�

�"הרי, וא� כ� נקטינ� כלשו� הראשוני�, ולאו מילתא זוטרתי היא זאת ,

. ע שתפסו היוצא כלשו� הגמרא"טור וש, חיי� תאורחו, ג"סמ, ש"רא, �"רמב

כתב ) ז"ס' א' סי(י א  במועד לכל ח. כ"ע). ב"ד� יט ע(ועיי� בספר ויגד יעקב 

א רבני "דה� אמת דכדברי הרב פרי האדמה נוהגי� בפשיטות בקושטא יע

ועומדי� , ואינ� זזי� ממקומ�, דמברכי� בעד החלו� בהיות� בבית�, אלפי�

. אינ� אומרי� נצא השדה ונבר , כח יומברכי� ואפילו שאינ� זקני� וה� גיבור

ד כמו "ולענ. יו לו אילנות� הגדול לבר  בחצרו שה"ה הי"ר מז"ומנהג עט

אלא דלזק� מופלג או חלוש המזג דקשה לו היציאה רחוק מ� העיר , שכתבתי

נ "כ' ולכאו. ח"ע ברו"וע, אזי יבר  בחצר גינת ואי� דני� אפשר משאי אפשר

ח סופר "וכ� דעת הכה). אות קצח' ז' סי(א במורה באצבע "בדברי הגאו� החיד

כתב דלשו� ) א"רכו סק' סי(תח הדביר א  בפ. דיש לצאת מ� העיר) ג"סק(

, � ש� היוצא לשדות"כ המעשה רוקח על הרמב"וכ, היוצא לאו דוקא הוא

והיינו דההווה הוא דלא שכיחי אילנות נטועי� בחצרות אלא , דבהווה דיברו

נ דא� נמצאי� גינות ונטיעות תו  העיר שפיר מבר  "ואה, בשדות שחו� לעיר

וכ� מצינו בכמה מ� הראשוני� שכתבו . שנאכשרואה אילנות פורחי� דמאי 

דנקט לשו� ) ברכות שער השמיני' הל(ד אבודרה� "ומה� ר, בלשו� אחרת

ג "נתיב י(וכ� רבינו ירוח� , ולא כתב לשו� היוצא, הרואה אילנות פורחי�, אחר

הרואה אילנות בג� שלה� כגו� בימי , ב"א בשיו"ד הגאו� החיד"והב) ב"ח

כ במחזור "וכ. היורד לגינות ביומי ניס�, כתב) עח' סי( � ריקאנטי"ומהר. ניס�

דבראיה תליא מילתא ולא ) 'ב אות א"ע' ד� כ(א חמווי "בית הבחירה למהר

' ד דאפי"ג� בזה כתב בפתה, פ על דר  האמת"כ מהרח"וא� במש. ביציאה

על דר  האמת דברכה זו מועלת לתק� הנשמות הנדחות שאינ� יכולות לבא 

, י הברכה בכוונה זו"בשי� בענפי האילנות ונתקנות עאל מנוחת� ומתל

א היה שהל  ללמוד תורה אל "ל זיע"י הקדוש זצ"ומעשה שהיה מרבנו האר

ומשמע קצת שאלו הנשמות לא שכיחי , ל"י ז"השדה ככתוב בספר שבחי האר

ל דשאני הת� דהנשמות הה� שמעו בת "די, הא לא מהני מידי, אלא בשדה



áî   ����    ä úëøá úåëìäúåðìéà   �   

 

ועל כ� כול� נקבצו באו אצל , יה כח בידו לתקנ�ל ה"קול בשמי� שהרב ז

נ דבכל "אבל אה, ל הל  לשדה הלכו אחריו"וכיו� שהרב ז, ל שיתקנ�"הרב ז

, המקומות שנטועי� בו אילנות ואפילו בתו  העיר עבידי דאתו אות� הנשמות

ר "ולכ� שפיר קאמר הרב מע, דמא� פלג ל�, י הברכה בכוונה"אולי יתוקנו ע

וכמשמעות , הווה ומצו לברוכי על אילנות פורחי� שבתו  העירשדברו ב, ל"ז

כתב לעיקר ) יב' עמ(ע פסח "ובחזו. א והרב חיי אד� ושאר פוסקי�"רד

כ במדרש "וכמש, ובפרט שיש בזה משו� ביטול תורה, המנהג רבני קושטא

בהא דתנ� המפסיק , � אלשקר"בש� מהר) 'ג מאבות משנה ט"פ(שמואל 

ל אפילו בדבר שיש בו קצת "דקמ', ה איל� זהו וכוממשנתו ואומר מה נא

ל היוצא בימי ניס� ורואה אילנות טובות אומר ברו  "כמו שאמרו רז, מצוה

ע� כל זה א� הפסיק ממשנתו הרי זה כאילו מתחייב , שככה לו בעולמו

י 'יצחק פלאג' ש הגאו� ר"במ' ועי. כ"ע, בנפשו שתלמוד תורה כנגד כלו�

סדר תרומה ד� (ק "ז מדברי הזה"שהשיג ע:) כות מגבר(בספר יפה לעיני� 

' השרידי� אשר ה' דאפי) ב ברכות ש�"ח(ועוד כתב בספר יפה תלמוד , .)קכז

, שג� בלכת� בדר  לא ימוש ספר התורה מפיה�', קורא ההולכי� בתורת ה

וא� להפסיק לצרכו לאכול , דהרי היא מצוה עוברת, הרי יפסיקו לברכה זו

ש באבות "ומ, ת לבדו"שכ� כשהוא להודות ולהלל להשיכל , ולשתות מותר

' ו עמ"פ(מחכמי דורנו בספר זכר עשה ' וראיתי לא. הוא בשאר ימות השנה

משמע שדווקא אי ', האי מא� דחזי וכו' ש בגמ"שנסתפק במ) שיד בהערה

היושב בישיבה יומ� ולילה ' מ לא"ונפק, אבל אינו חייב למיפק ולמיחזי, נפיק

כיו� דעסק התורה עלית , שלא יצא במיוחד דוקא לעני� זה, שאמצפרא ועד רמ

ל "וכנז. ל עוד הסתפק בזה"ע על מה שלאחר שהביא כל הנ"ויל. על כולנה

  ת ירי� "בשו' ועי). 'ט' ח סי"ג או"ח(ת רב פעלי� "ע העלה ג� בשו"בחזו

  ).ה אי  שיהיה"ד' ב' ח סי"או(משה   

  להגאו� רבי יעקב , שכתב בספר פרסומי ניסא ראיתי מה, ביטול תורה  וגבי

ד� ( הטהור ל"וז, ולנחיצת העניי� אעתיק דבריו אות באות, ל"רקח זצ  וגבי

וחושבי שמו ' אשריה� הצדיקי� יראי ה): 'סדר ברכת האילנות אות א, א"כז ע

כי בלכת� ילכו אל השדה , שכל מה שעושי� לעשות נחת רוח לשמו יתבר 

, וד ה� מדברי� בדברי תורה באיזה ספר אשר מוכ� ביד�ע, לעסוק במצוה זו
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áì.  ùãåçä êùîá øéòä ïî úàöì åúòãáù éî óà , íò áåø åì ïîãæî íà

ïñéð ùãåç úìéçúá ,äîéò êøáéí ,éòå 'äøòäáåì.  

שמחי� אוכלי� ושותי�  ,ושמה ישבו תחת איזה איל� אחר שברכו ברכה זו

וישישו בשמחה שיר ושבחה לשיר בכל נעי� כל , וטובי לב במאכל ומשתה

וכל מה שעושי� רצוי ומקובל לפניו , בבינה ודעת' אחד לפי מה שחננו ה

יתקנו הנשמות הנמצרי� ש� בענפי האיל� אשריה� יתבר  כריח ניחוח ש

כי יש אנשי� שהולכי� אל השדה , וידיעת ההפכי� אחת היא, ואשרי חלק�

� ושאר "ואחר שאוכלי� ושותי� עוסקי� בשחוק הקרטי, לעסוק בברכה זו

ואזי יוצאי� מפיה� כמה וכמה הזכרות ש� , מיני שחוק ישחקו בעצמותיה�

ועליה� אמר שלמה , במקו� שירה וגילה, הופה דובר נבל, שמי� לבטלה

כי , בני אל תל  בדר  את� מנע רגל  מנתיבת�, )ו"ט' משלי א(בחכמתו 

ימנעו עצמ� , על כ� כיו� שמבני ישראל המה, ו"במקו� התקו� נמצא קלקול ח

כדי שיתקנו תיקו� , הלזו רגל היצר הרע המחטיא אות�' שלא יכנס במצות ה

האלה יהיו לטוטפות בי� עיני  ותעשה המצוה  על כ� הדברי�', גמור וכו

  , וברו  אתה בבוא  כשתל  לעשות אותה, ישמר  מכל רע' ואזי ה, לשמה

   .וברו  אתה בצאת  מ� השדה אמ�  

  ', שמצינו בדברי הראשוני� שינוי לשו� מדברי הגמבמה , ד"נשוב לנד   ושוב

אילנות  הרואה, )שמב' סי(כ הרוקח "שכ, הרואה שכתבו בלשו�   ושוב

ב וכ� "ורבינו ירוח� שהביא בשיו. 'שהוציאו פרח כגו� בניס� אומר וכו

ששינו ) 'כ' ב סי"חי(ת צי� אליעזר "ודייק בדבריה� בשו, ל"באבודרה� כנז

אלא יש , מלשו� הגמרא שלא יטעו לחשוב שצריכי� דוקא לצאת מחו� לישוב

ואי� פריחת פ רוב אי� ר"שע, אורחא דמילתא נקט' והגמ. לבר  בכל מקו�

  ) ב"כלל סג ס(ולמד כ� ג� מדברי החיי אד� . אילנות כי א� מחו� לבתי העיר

  . שכתב בלשו� הרואה אילנות  

ÂÏ.  שמי שבדעתו ) סז בהערה' ו עמ"ג פ"ח(ת אור לציו� "ש בשו"במ' עי  
ידחה את , ויראה ש� אילנות מאכל, לצאת במש  החודש מחו� לעיר  .לו

ש לעיל שאי� זה "ד אחר מ"ולענ. הברכה בכדי לבר  ברכה זו מחו� לעיר
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  שיש בזה , א� מזדמ� לו לבר  בתו  העיר ברוב ע� בתחילת חודש ניס�, מעכב
  . לא ימתי� עד שיצא מ� העיר, ג� משו� זריזי� מקדימי�  

  אמרתי אשנה , )ו"ד וט"סי(ברכת הלבנה ' א� שכתבתי בזה כבר בהל   והנה

כה ' סי(א "דהנה כתב המג. פרק זה מפני שיש בזה כמה חילוקי דיני�   והנה

כ "א� שאח, דכל שהויי מצוה לא משהינ�, )יבמות לט(' מדברי הגמ) ב"סק

רי ז ובדב"כה סק' ביפה ללב סי' ועי(יכול לעשות את המצוה יותר מ� המובחר 

ד "ע' ת ויע� אברה� ד� ג"אביו בספר ראה חיי� סדר ל  ל  ובדברי אחיו בשו

. מנחות עב. קידושי� לג: וקה: פסחי� סה(מ "וכ� אמרו בגמרא בכ, )אות טז

כ כמה מ� "וכ. מ שחביבה מצוה בשעתה"וכ� במדרש בכ:) וחולי� נד

מעשה  ולעניי�, ש"שלא להמתי� אפילו עד מוצ, האחרוני� לגבי ברכת הלבנה

כבוד , כבוד יו� וכבוד לילה. פסחי� קה' ועי. כתבו שא� זה זמ� מועט ימתינו

מפני שקידוש היו� , אומר עליו קדוש היו�' וא� אי� לו אלא כוס א, יו� קוד�

' ד סי"ח(ז "כ הרדב"והקשה במשמרות כהונה על מש. 'קוד� לכבוד לילה וכו

דאי� מעבירי� על , כ"ביוהדמי שהובטח לו שיצא מבית האסורי� לא יבחר  )יג

ז יש להקדי� כבוד "ולפ. ל מצוה הבאה ליד  אל תחמיצנה"דקי, המצוות

א  במצוה , מצוות אמרינ� כ�' דווקא בב, )קו' סי(ד החכ� צבי "עפ' ותי. לילה

כ "וכמש, אחת יוכל לדחות ליו� אחר כדי לעשותה באופ� מובחר יותר

א בכסא "כ� הביא הגאו� החידו, בדי� ברכת הלבנה) לה' סי(בתרומת הדש� 

ש שומר מצוה "וכתב דזה מ, גבי ברכת הלבנה) ג"ה ה"כלה פ' מס(רחמי� 

לא ידע , כמו ברכת הלבנה להמתי� עד מוצאי שבת, שהוא ממתי� לעשותה

א "ח(ת דברי מלכיאל "שו' ועי. שאי� בו חטא שמעביר על המצוות, דבר רע

דחיישינ� שיתבטל , ה אי� לדחותד דווקא לזמ� מרוב"דהבי� בדברי תה) יב' סי

, א  לזמ� מועט שפיר יש להשהות המצוה כדי לעשותה ביתרו� הכשר, לגמרי

 כלל 'ז 'מע( ח"בשד 'ועי ).ה"קנ אות 'א 'מע(מ "וכ� בשלח� המערכת הנדפ

 דעיגונא צירו� יש הת� ד"ולענ ,)לט( דיבמות 'מגמ ההוכחה שהביא )'א

 דבכדי ,)לד 'סי א"ח( יעקב שבות ת"בשו להדיא כ"שכ ראיתי ושוב ,דאיתתא

 לא ולכ  יחלו� א� ספיקא איכא וכ� ,ל"חז חשו ישראל בת לעג� שלא

 ,כלל מצוה משהינ� דלא ש� שהביא מהפוסקי� כמה דעת מ"ומ .משהינ�

 )לב 'סי( הגרשוני עבודת ת"שו ,)'א 'סי ב"ח( מאירות פני� ת"בשו ש"וכמ
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âì.  úô÷ùîá ïìéà äàåø íà ,úåðìéàä úëøá åéìò êøáé àì , êéøöå

åúééàøî äðäð àåäù áöîá åéðéòá åúåàøìæì , ãéì ãåîòì áåè íå÷î ìëîå

åøãä úà úåàøìå õòä , äàåøù ìë íå÷î ÷åçéøá ãåîòì ìåëé ÷çãä úòùáå

åéðéòá åøãäå õòä úà. 

 וכתב ,ז"ע שתמה )יב 'סי( הגרשוני בעבודת ע"וע ).יג 'סי( ז"הרדב בדעת

 �"הרמב דברי וידע בקי היה והוא ,שותי� אנו שמימיו ד"מתה לנו גדול דמי

 מצוות שבכמה עמו ונימוקו טעמו ובאמת ,נשמע ואליו מינ� טפי והטור

 )רסט 'סי( עצמו הוא ש"וכמ ,בהידור לקיימה המצוה את שמאחרי� מצינו

 אינו בזה דג� אפשר א  .הבכור פודי� אימתי בשבת 'ל יו� חל א� בעני�

 אי� ',הנז ללב היפה שכתב המת הלנת לגבי וג� ,רב בזמ� המצוה את דוחה

 בית ת"בשו וג� ,יומיי� או 'א ביו� כבודו מחמת אלא רב זמ� בהלנה מדובר

 לזמ� מועט זמ� בי� לחלק וכתב ,ד"תה ראיית על פקפק )קמב 'סי( יעקב

 יש המצוה להשהות שלא דבכדי :)מז( ביבמות ש"ממ הביא ועוד ,מרובה

 ז"ולפ ,מיד מיקרי היו� באותו שעושה כל אלא דוקא לאו ומיד ,מיד לעשותה

 לידו שיבוא שמחכה ,מיני� 'ד גבי )לד 'סי א"ח( יעקב בשבות כ"מש ג�

 האחרוני� מ� כ"ובמש .מצוה שיהויי חשש אי� דבזה ,מהודרי� יותר מיני�

 דבזה יעקב בבית כתב ,לטלית יחכה מזומני� התפילי� דא� �"ממור להוכיח

 כנגד היא ששקולה ציצית מצות להקדי� דראוי אלא מצוה שיהויי משו� אינו

 ש"במ וג� .ל  ל  סדר חיי� ראה בספר ע"וע .תדיר משו� או המצוות כל

 משהי� דאי� דהא ,)תתעח 'סי( חסידי� הספר על עול� בברית א"החיד

 אפשר בו בטוח שהוא בדבר א  ,להפסידו שיכול בדבר הוא המצוה

 אניס לא רז כל א"החיד דהגאו� ,ל"הנז ח"בשד עליו תמה וכבר ,להשהות

 ,ד"תה בסברת ומשמילי� המיימיני� האחרוני� רבני מדברי זכר ולא ,ליה

 הנראה ולכ  .בדבריו מפלפלי� האחרוני� שרבני לכתוב לו היה הפחות ולכל

   ,אילנות ויראה לעיר מחו� יצא ניס� חודש שבמש  שיודע דא� ד"לענ

   .ע� ברוב מברכה א� ובפרט ,החודש בתחילת מיד המצוה את לקיי� ישתדל  
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äöéöç 

ãì.  õòä ïéáì åðéá ä÷éñôîä øãâ ùéù óà , äàåøù ìë ùùç ìë äæá ïéà

åéðéòá õòä úàçì. 

ÊÏ.  מי : ל"וז, גבי ברכה על מל , )י"רכד סק' סי(ג נסתפק בפתח הדביר "בכה  
 חלול קנה והוא ,)משקפת( �"דורבי ובידו העיר מ� רחוק שהיה  .לז

 ומביט צופה העי� אל ה'בחוש אותה וכשמקרב ,עבות זכוכיות בו שקבועי�
 ומכיר ,יעשו� אשר המעשה ואת מרחוק העומדי� האנשי� על בתוכו
 ורואה ,אליו קרובי� ממש לפניו ה� כאילו הה� האנשי� ה� ומי מי ובראיית
 �"הדורבי י"ע מרחוק והביט צפה האיש וזה ,בחידות ולא ומראה אות�

 ג"בכה אי ',וכו למקו� ממקו� בתומו מתהל  ממקומו יוצא בכבודו שהמל 
 נסי� בו שנעשו מקו� ברואה בידו ספק זה ולכאורה ,המל  ברכת לבר  חייב
 עומד הוא כאילו המקו� את ממש רואה הוא א  ,מקו� ברחוק נמצא והוא
 יבר  ואי  בכבודו מרגיש שאינו מפני ,יבר  שלא והעלה ,ממש ידו על

 אביריו פרסות שעטת וקול החיילות חרדת שומע שאינו מאחר מכבודו שחלק
 יכמטחוו הרחק המל  את שרואה וזה ',וכו מרכבותיו ופעמי סוסיו ונחרת
 .יבר  ולא המל  כבוד ראה לא כאילו חשיב ,זה בכל מרגיש שאינו ,קשת

 שלא דפשיטא ,בשלימות וחייליו המל  ,בכותל מצויר להכו לרואה ודומה
 .כ"ע .'וכו מלכותו כבוד גדולת בו להכיר גדול עיקר היא דההרגשה ,יבר 
 ופריחתו הע� את רואה ואינו מקו� בריחוק שהעומד ד"בנד ה"ה ד"ולענ

 כתב שמעו� ב� שלמה 'ר שהגאו� וראיתי .יבר  לא ,משקפת י"ע אלא להדיא
 כברכת הוי הראיה ברכות א� ק'ונסתפ ועלה )'ט גיליו�( הלל בית בקוב� בזה

 השבח כברכת חשיבי או ,ממש סמוכה להיות צריכה הברכה ובזה הנהני�
 לראות שולטת אד� של דעינו שהוכיח ש"ועע .בסמו  להיות צרי  דאינו

 בחודש דמלבלבי אילני האד� יראה א� כ"וא ,מיל עשר ששה עד למרחוק
 שולטת שעינו בהמות ברועה דוקא דדבריו זאת ודחה ,לבר  יוכל 'לכאו ,ניס�

 ,מקומ� את רואה תנועת� י"וע ,ממקומ� ניידי שהבהמות כיו� כזה במרחק
 עד בזה לומר נוכל לא ,שקבועי� אילנות כמו ועומד קבוע בדבר כ"משא
 מסוכה מוכח דכ� ,לראיה ראיה בי� לחלק להכריח וכתב .מיל עשר ששה
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äì.  äîéò êøáì ìåëé íééô÷ùî áéëøîäù øáãä èåùôí  úëøáúåðìéàä ,

äéàøä úåëøá øàùá ïëå ,ù éðôîäøåîâ äéàøë àéä úéëåëæ êøã äéàø ,

÷ùîá ùåáç àåä åìéôàåúåäë íééô ,ùîù éô÷ùî ïåâëèì.  

äëøáá íéáééçä 

åì.  úåðìéàä úëøá úåëøáî íéùðä ,ììëá äæ ïéàå  ïîæäù äùò úååöî

àîøâî .  

 עירובי�( 'בגמ אמרינ� ועוד .עינא בהו שלט דלא ,אמה עשרי� גבוהה שהיא
 מודה אימא דבהילו  ,במבוי אמה 'מכ למעלה דמכשיר יהודה דלרבי .)ג

 להגביה דר  אי� אמה 'מכ למעלה דכל :)ב ש�( א"הריטב ד"עפ ודחה .'וכו
 שבדבר הוא החילוק ד"ולענ .אמה 'מכ ביותר לראות שאפשר ודאי א  ,עיניו
 ,בראיה היא שהברכה בדבר א  ,אמה 'כ הוא השיעור להסתכל אמור שאינו
   וראיה ,ורואה בזה מתבונ� שהוא אמה 'מכ יותר של במרחק א� לבר  יכול

  .הלבנה על מברכי� שאנו 'הנז הגאו� כתב לזה  

ÁÏ.     ש דבילצקי בהסכמתו לספר"והסכי� עמו הגר) 'ו' סי(מצות אבר.  

ËÏ.   כ גבי "ובמש) 'יח אות י' ד סי"ח(ד "ת יחו"שו' ועי) כט' עמ(ע פסח "חזו  

 ).ב"ט ול"סעי� כ(ברכת החמה וברכת הלבנה    .לט  

Ó.    �ר אלא מצוה "דלא מקרי מצות עשה שהזג:) מגילה כ(כתב בטורי אב  

 ואיל  שמחנוכה בכורי� א  ,המצוה עצ� מצד זמ� בכל נוהגת שאינה   .מ

 עוד מצויי� היו ואילו ,השדה פני על מצויי� שאינ� מפני ,הבאה זמ� אינו

 .ר"שהזג ע"מצו חשיב לא ,ביכורי� הבאת בני הימי� היו השדה פני על

 ג� ש"וכמ ,ד"בנד ג� כ� כתב )יא 'עמ( ובפסח )תס 'עמ( ברכות ע"ובחזו

 מזמ� הבא לפרי שהחיינו לברכת דדמי הוסי� ועוד ).ה"תשכ ניס�( סיני בקול

 'סי ח"או( צבי בהר כ"ושכ .שהחיינו ברכת עליו מברכות הנשי� דא� ,לזמ�

 וכבר ).קיח ס"ס( האילנות ברכת לגבי צבי ההר בדברי להדיא הוא וכ� ,)רכו

 להיות צרי  היה וכ� ,יברכו שנשי� החמה ברכת בסדר ד"לענ בזה העליתי

 לא דנשי� שהעלינו בזה שיש אחרי� טעמי� לא א� ,הלבנה ברכת גבי הדי�
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æì.  àîåñ ,ãáì êøáé àìù éåàø , éãé úàöì ïååëúéå øçàî òîùé àìà

äáåçàî. 

 המחוייב האיש מ� הברכה שתשמע דטוב האומרי� יש בזה וא� ,יברכו

   דברי שדחה )'ו אות דביכורי� ק"פ( בנימי� רבי משנת בספר 'ועי .ע"לכו

  .אב� הטורי  

  דנכו� שנשי� , )'יח אות ו' ד סי"ח(ד "ת יחו"כ בשו"יש שתמהו על מש   והנה

 ד"ע וענה .אב� הטורי מדברי למד לא ואמאי ,הלבנה על יברכו לא   והנה

 הדי� מעיקר החמה דבברכת )שצז 'עמ ,רסז כלל 'א 'מע( המערכת בשלח�

 י"הצב ואנכי .מאחר הברכה את שישמעו נכו� ורק ,לבר  יכולות הנשי�

 שלא הסוברי� וא� ,מברכות דנשי� )ח"סי( החמה ברכת בסדר העליתי

 כמבואר לזה יש אחרי� טעמי� אלא ,ר"שהזג ע"מצו דהוי מחמת אינו ,לבר 

   )'ב אות סו� לו 'סי ה"ח( א"יבי ת"בשו כ"וכמש א"שליט מר� דעת וכ� .ש�

  .מקומות ובעוד  

  כתב שנשי� יכולות לבר  ) שלה' א סי"ח(ת מקור נאמ� "שבשו   וראיתי

וכ� , דכל כבודה בת מל  פנימה, א  אינ� חייבות, ברכת האילנות   וראיתי

ד דבריו תמוהי� "ולענ. ל לא נשמע מעול� שנשי� ברכו ברכת האילנות"בחו

דמהו אומרו שנשי� , י"ר אברה� דורי בתשובה כ"וג� תמה עליו הג, במעט

 ,כ ה� רואי�"וא� הגברי� אינ� חייבי� בזה אא, אינ� חייבות א  יכולות לבר 

ש ג� גבי "ואי� בזה חשש צניעות וכמ. והוא הדי� צרי  להיות ג� בנשי�

  וזמ� עיקר , ובפרט שישנ� עצי� בחצרות הבתי�, ה להכא"וה, ברכת החמה

  . ואי� בטע� זה בכדי למנוע את הנשי� מלבר , הברכה אינו אור  זמ� רב  

‡Ó.   כ' מועדי הה ב"במה שכתבתי בעז' עי �  . ודו� להכי, ו"ברכת הלבנה סעי

דהאי מא� דנפיק .) ה יא"ור: ברכות מג(' ד מדברי הגמ"וכ� נראה בנד   .מא

דהדבר תלוי בראיה אי�  �ומכיוו. כ הפסוקי�"וכ, אילני דמלבלבי" וחזי"בניס� 

וכתב כ� ג� בש� תורת , )כח' עמ(ע פסח "וכ� דייק בחזו. הסומא יכול לבר 

' ועי. דמי שאינו שמח בשמחה כראוי אינו מבר , )י"רכד סק' סי(חיי� סופר 

שנסתפק באד� שאמרו לו שיש אילנות ) ס נג"ו ס"ח(ת שבט הלוי "בשו
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çì.  ÷ïñéð ùãåçá åìù äåöîä øá ìåçì øåîàù ïè , ãò êøáìî äëçéù áåè

åáåéç ïîæá êøáéù ìéáùá äåöî øáä ,êøéá øáë íà êà , êøáîå øæåç åðéà

äåöî øáä øçàáî .  

שיראה את האילנות לא שאפשר שכ, ועמד וביר , דמלבלבי א  לא רא�

. ע א� הוא מעכב"שתנאי זה של ראיה אינו מבואר בש, יצטר  לחזור ולבר 

כ "מש' עי, שמא' א סי"ח(ז "ש והרדב"ד מהריק"ע דעפ"ז בחזו"ותמה ע

אלא דמשו� . נראה דג� כא� ראיה מעכבת) בשמו בסדר ברכת הלבנה ש�

מ נקטינ� "ומ, ה הכא"ה' לכאו, ל דסומא מבר  ברכת הלבנה"דדעת מהרש

  ת "ע בשו"וע. ח"גבי סומא דאי� לו לבר  אלא ישמע מאחר ויתכוו� לצאת י

  ).'יח אות ט' ד סי"ח(ד "יחו  

  כ על אילני ורדי� "שאפשר לבר  ג, כ לעיל בש� ספר ערב פסח"מש   'ועי

וחיזק . ומה ג� שיש לה� ריח טוב, שראויי� למרקחת וטובי� למאכל   'ועי

בדברי ספר הפרנס ) יד' עמ(פסח ' ובהל) ש�(ברכות ' ע הל"דבריו בחזו

ז נסתפק גבי סומא "ולפ. דמברכי� ברכת האילנות על ריח טוב שבעצי�

ש "דמי למ' דלכאו, א  מריח את הריח הטוב, שאינו רואה את פרחי האילנות

ורק , דרב ששת ביר  על ראיית המל  א� שלא ראהו.) ברכות נח(בגמרא 

) א"רכד סק' סי(י "א ובברכ"במג' ועי. כותהרגיש בשכלו הז  הוד כבוד הל

  מ הסיק "ומ. ר ש�"במחב' וכ� עי, דחילק בי� שאר ברכות הראיה לראיית מל 

  .ע ש� דלא יבר  בעצמו"בחזו  

·Ó.   במצוה דרבנ� ) 'כז אות ו' ח סי"ג או"ח(א "ת יבי"ש בשו"במ' עי �  שא

·Ó.    יש להורות שלא יעשנה הקט� א� יוכל לעשותה לכשיגדיל לפני שיעבור

אז בודאי שראוי להמתי� לכשיגדיל ויברכנה ', וכגו� ברכת הלבנה וכו, זמנה

ועוד כתב ש� דבדיעבד . ואי� לו לבר  ברכה בזמ� פיטורו ע� הקהל, בחיוב

. ד"ה בנד"ופשוט דה. ברכת הלבנה לכשהגדילודאי שאינו חוזר ומבר  

  ). תו' ו עמ"רסא ובח' קל עמ' ח סי"ד או"ח(ת רבבות אפרי� "ד בשו"והב

  .ה"ברכת הלבנה סכ' הל' כ במועדי ה"וכ  
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äëøáä øãñ 

èì.   ãçé úåðìéàä úëøá êøáì íéîù íùì äéñðëá áø ìä÷ åôñàúéù áåè

 íò áåøá]ìî"éñ ç 'à 'ñ"äëå å"÷ñ ç"æ[,  íéãçééúîä íéùðàä éåáéø éôìù

òåãéë äìòúú øúåé äåöîä úåùòì , úåçôìåäøùòá åéäé øùôà íà , øùàá

äìåãâ äìòî äæá ùé ]íéôìàì ãñç ,ìî"éñ ç 'à 'å úåà ,'ò àë óã äøéçáä úéá" úåà à

ç' éñ íéîëç ïåùìå 'áî[. 

î.  åæ äëøáá åúðååëá íöòúéå øäæé,  àéäùá úãçåéî íäù úåîùðä ïå÷éú

äæä ïîæá íéáùòäå äãùä éöòá úåìâìåâî ,íéîçø íäéìò ù÷áéå ] äøåî

 úåà òáöàáö÷"íéôìàì ãñçå è ë úåà"â[ , úåîùð íäá ùé øùôàù åúòãá äìòéå

åúìôúå åúëøáá íð÷úéù åãñçì íéìçééîä åéáåø÷ , åáø÷á ìéçé åáìå

äîéìù äáåùúá øøåòúäì , åúîùð ìâìâúäì åéúåðååò åîøâé àìù éãë

éçå çîåö íîåãá ,ìåâìâá áééçúé íà óàå ,äìèá àì äãî ãâðë äãî ,

  , שנסתפק בכגו� זה) קפו' ח סי"או(א "רעק' בהגה' עי, א� ביר  כבר   ולעני�

 לא עדיי� גדול שנעשה במי שאכל בעודו בקטנותו ובתחילת הלילה   ולעני�

 וכבר ,כדאורייתא הוי וא� ,התורה מ� המזו� בברכת מחויב א� ,המזו� נתעכל

 היה לא דביר  דבעידנא ,בלילה ולבר  לחזור צרי  א� ,הלילה קוד� ביר 

 .ע"בצ והניח ,דאורייתא של חיובא לפטור יכול אינו אז לבר  התורה מ� חייב

 הייתה ואכילתו דבהיות אפשר בזה ולכאורה ).לא 'סי ח"או( ס"בכת בזה 'ועי

 להסתפק יש וביותר .גדול כשהוא המזו� בברכת לחייבו אפשר אי ,בקטנות

 ת"ובשו .השקיעה אחר לבר  יכול א� השקיעה קוד� שאכל במי ,להפ 

 .הלבנה ברכת לגבי א"רעק ספק דימה )תו 'עמ ,שסח 'סי ו"ח( אפרי� רבבות

 לחינו  הגיעו שלא דקטני� )ב"ס 'ע 'סי( ש"ק גבי ש"מ לדמות רצה ועוד

 ש"ק בזמ� אצלו מצוי שאינו מפני לחינו  הגיעו 'אפי י"ולרש ,ש"מק פטורי�

 אלא ,י"כרש דמסתבר א"הגר בביאור וכתב ,בבוקר הוא ויש� ,בערב

 ה"וה ,י"כרש פסק )ט"סק ש�( ב"במשנ וכ� ,ת"כר להחמיר נכו� לכתחילה



  ����   ä éãòåî '  �  àð 

 

ëîå ìãúùî àåäù íùëùéååï íéøçà úåîùð ï÷úì , úøùä éëàìî êë

åúîùð ï÷úéù éî åì åàéöîé , äì÷ àéä øùà åæ äåöîá ìöòúé àì êëìå

ïåîää éðéòá , àéä äáø éë åðéáé àìå åòãé àìå]ò ë óã äøéçáä úéá"ã úåà á '

ôò"äæä ã"îçå ÷"é[ .åæ äëøáá øäæðäå , äãùä çéøë éðá çéø äàø øîàð åéìò

ä åëøá øùà ,'åëå êì ïúéå ']à"÷ñ ø"ñ íùá à"äëå á"÷ñ ç"å[ . 

àî.  åèééù áåè äëøáä íãå÷ì é÷ð íå÷îäù äàøéå åéãé , àöé éëä åàì éàã

ç äãòø àäú íù äìéâ íå÷îáå åãñôäá åøëù" å]è úåà íù äøéçáä úéá' ,éòå '

ùî"áìä úëøá øãñá ëíå÷îä úåé÷ð éáâ äðâî[. 

 מצות 'אפי כא� ואי� ש"כק פטור אצלו מצוי ואינו הוא דבערב הלבנה בברכת

 בעודו שביר  במה הוא כלו� דלאו נראה היה 'לכאו כ"א ,הקט� על חינו 

 'עי רק ,בזה חינו  די� יש א� ל"ואכמ .כשהגדיל ולבר  לחזור וצרי  ,קט�

 מצות שיש ,)ט"סכ( למצוות הבני� חינו  'בקונט נויבירט י"הגרי י"רה ש"במ

 ה� ,דרבנ� רק הוא קיומ� עיקר שכל מצוות ה� ,דרבנ� מצוות לגבי ג� חינו 

 האב חייב ולכ� ,דאורייתא הוא קיומ� עיקר אבל ,דרבנ� ה� שלפנינו מצוות

   דעת שכ� והוכיח דוגמאות כמה ש� וכתב דרבנ� במצוות הקט� את לחנ 

  .ש"יעו ,האחרוני�  

‚Ó.   ה בברכת "ופשוט הדבר דה, פ לגבי ברכת הלבנה"וכבר כתב בזה מהרח  

ששני נביאי� החיי אד� והרב פחד יצחק נתנבאו בסגנו� אחד , האילנות   .מג

�שלא יבר  לפני אשפה ומי� סרוחי� , בעני� ברכת הלבנה במבוי המטונ

ובמקו� , אמות' לוא עיניו ומהצדדי� דוצריכי� להרחיק לפניו כמ, שברחוב

. הא לאו הכי יותר מצוה היא שלא יברכו כלל, אמות' שלא יבוא בו הריח ד

בפחד יצחק ' ועי, בש� ספר יוס� אומ�) קעז' ברכת הלבנה עמ(י "כ בילקו"וכ

). ב"פז סק' סי(ד "פתה' וכ� עי, ז"שהוכיח ע) ד"ד� נח ע(ער  ברכת החודש 

והוא ספר צו , בצוואתו לבניו, ת וחרא�"ל מעי"חלואה זצסמחו� ' וג� הגאו� ר

, על אשר ראה מקצת לומדי�, ז ביותר"הזהיר ע, )ד"ירושלי� תרס(לצו 

כמה רע , ומקדשי� ש� את הלבנה, בשוקי� וברחובות, מתקבצי� ועומדי�
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וידוע כי המקומות הה� מלאי� טינו� ודברי� הסרוחי� , המעשה הזה

וכמעט ה� עומדי� עליה� , לה� ולא יראו �עינייובלילה ', והמאוסי� וכו

ו תחת ברכת� "וחוששני מחטאת היו� שח, ולא מרגישי�, ואינ� חוששי�

,   ואומרי� קדישי�"על אשר מזכירי� ש� ברכות ופסוקי תנ, המה מנאצי�

, כמה פעמי� וכמעט רוב החדשי�, וסהדי במרומי� אל נער� בסוד קדושי�

כדי שלא , ואליו יחובר, ב ביתי במקו� נקי וברברכתי ברכת הלבנה יחיד בקר

וזה אומר , זה מתחיל מלה, יהיו מטרידי� אותי המו� רבה בקול המולה

ומי יודע א� ברכה זו , וזעקת� עד לשמי� היא העולה, שאחריה כאשר כילה

ובהצטר� כל זה בחרתי קו האמצעי לקדש בקרב . 'תעשה שו� פעולה וכו

, להבי� מוצא האותיות על דל שפתי, וו� דעתיולבר  במקו� נקי ולכ, ביתי

שלא לקדש הלבנה , שמוטב לו לאד� בשר וד�, ש הרב חיי אד�"וראה מ

בזה וכמו  וולכ� בני היזהר', מלקדשה במקו� שאינו נקי מגלל וכו, כלל

כי מי יודע א� יחיה , כ� את� תהיו נוהגי� בדברי� הללו, שהייתי נוהג אני

לכ� ובכ� , ש לשנה הבאה"וכ, צוה ולא יתאחרלקיי� המ, האד� לחדש אחר

, תהיה מנוקה ומשופה מכל פשע וחטאה, לכ� והישמר, כאשר תקיימו המצוה

  נהרי נחלי דבש  �ירצה פועלכ, ואז אלהא עילאה, ואפילו מדבר שגיאה

  .כ"ע. וחמאה  
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áî.  úåðìéàä úëøá øãñá åðéöî íéáø íéâäðî ,åâäðîë äùòé íå÷î ìëå ,

äëøáä àéä äåöîä ø÷éòåãî.  

âî.  åäéìà úçéúô äëøáä íãå÷ øîåì ïåëðå áåè ,ïééðòì úëééùù éðôî ,

îë" àéîù úàøáå ùåëå àòøàå 'åëå ïéàùãå ïéðìéà àòøàáå '] íù äøéçáä úéá

åé úåà"ã[. äëøáä øçà åøîåàì éç ùéà ïáä úòãå.  

ãî.  äëøáä øãñá ïìäì ñôãðä ãåçé íùìä øîàé äëøáä íãå÷ , íòåð éäéå

åëå ,'ä úà åììä äéåììä 'åëå íéîùä ïî ,' êøáéå åìå÷ äéáâéå]äë"÷ñ ç" ç

ò áë óã äøéçáä úéááå"åîæî àéáä áäëøáä øçà íéîùä ïî ø[.  

äî.  ùäù áåè"íø ìå÷á äëøáä êøáé õ ,ùçìá åéøçà åøîàé øåáéöäåäî .  

åî.  úåëìîå íùá êøáì ùé ,îâä úåòîùîù óàå ' íùá íéëøáî ïéàù

úåëìîå ,úåëìîå íùá àéä äëøá äøëæåäù íå÷î ìëåî . 

  ק בית יעקב שבסו� הספר כתב "במנהגי ק, ת תנא דבי אליהו מני"בשו   .מד

וליראה את , לומר הלש� יחוד ולהכניס בו עניי� קבלות האלהות) ב"סמ(   .מד

ת כמו שנאמר והגית בו "ע של ת"ע של הצדקה ומצו"ומצו, ואהבת לרע ', ה

והרי אנחנו באי� לבר  ברכת , די� תורה לשמהוהרי אנחנו לומ, יומ� ולילה

כ מפרישי� "ואח', והכלולות בה� וכו �והמצוות הנלוות עימה, האילנות

ר "כ אומרי� היה"ואח, צדקה ואומרי� פתיחת אליהו ומברכי� ברכת האילנות

ובסדר הברכה בלשו� . כ"ע. של עילוי הנשמות הנזכר אחר פרשת הנשיאי�

  ועוד כתבו אחרוני� . ליהו אחר סדר הברכהח מובא פתח א"חכמי� להבא

  .כי העיקר הוא הברכה עצמה, ל"ואכמ, רבי� בסדר הברכה  

‰Ó.   ולכ  אחד יבר  ויוצא את כול� , ל דברוב ע� הדרת מל "י' דהנה לכאו  

‰Ó.   וכ� הזכיר , גבי ברכת מאורי האש) ד"צ סי"רח' סי(ע "כ בש"וכמש, ח"י

, דא� הרבה מתעטפי� כאחד כול� מברכי�, )ה"ס' ח' סי(גבי ברכת הציצית 

יבר  ' דעדי� טפי דא) ק יב"ס(א "וכתב הגר. וא� רצו אחד מבר  לכול�

דבהיות ואי� כול� בקיאי� ) יג' עמ(ע פסח "מ כתב בחזו"א  מ. לכול�

  כ "וכדי� שהחיינו בליל יוה, �"כל אחד יבר  לעצמו אחר הש, ח"ציא ילהו

  ). ג"תריט סק' סי(א "כ המג"כמש  

  ת מעט "וחשש לדבריו בשו, צ"שלח� גבוה שחשש בזה לברכה שאי   'ועי

 'ובהל 'ג הערה כרפס( פסח ליל סדר ע"בחזו ד"ע וענה ,)סו 'סי( מי�   'ועי
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æî.  äëøáä çñåð :ä äúà êåøá 'åîìåòá øñéç àìù íìåòä êìî åðéäìàæî 

íåìëçî úåéøá åá àøáåèî úåáåèð úåáåè úåðìéàåàð úåðäéìáð íäáâð  éðá

íãà. 

 ברכה חשש בזה דאי� מפורש )ד"ס 'ו 'סי( ע"הש דבדברי ,)יג 'עמ פסח

 )ג"ע שכ ד�( ציבור שלמי ,)ה"סק רצה 'סי( י"בברכ כ"וכ ,צריכה שאינה

   בסדר כ"ובמש )לד אות 'ב 'מע( טהרה בשיירי ע"וע ,)רעג ס"ס( הדביר ופתח

  ).ב"סי( החמה ברכת  

ÂÓ.   כל ברכה שאי� בה ש� ומלכות אינה ברכה:) ברכות מ(ש בגמרא "וכמ ,  

ÂÓ.   �בש�  .)נד ש�( 'וכתבו התוס. )סימ� ריד(בטור ושלח� ערו   פסקו וכ

צרי  לאומר� בש� , בפרק הרואההנזכרות ברכות השכל , רבינו שמעיה

נוהג רבינו ושכ� היה , הירושלמי פ"רבינו שמשו� מקוצי ע כ"ושכ, ומלכות

סימ� ' כלל ד(' ש בתשו"הרא כ"וכ ,פ פוסקי� ראשוני�"וכ יצחק בר שמואל

אי� ד כתבו .ש� ומלכות ללאברכות אלו ד ל"דסד "הראב ד"אחר שהב, )'ג

וכל רבותינו , כי למה ישתנו ברכות אלו מכל שאר הברכות, לחוש לדבריו אלו

י� בה ש� ומלכות שכל ברכה שא, כתבו ונהגו לבר  ברכות אלו בש� ומלכות

לדבריו ג� ד, ד"דחה סברת הראב .)ברכות נד(א "וכ� הרשב. כ"ע. אינה ברכה

והמנהג , ש� ומלכות ללא ל"צ, ברכת הגומל לארבעה שצריכי� להודות

ולפיכ  העיקר שצרי  לבר  . פשוט בכל ישראל לבר  הגומל בש� ומלכות

וא�  .)סח 'ברכות סי 'הל(רחות חיי� ובא כ"וכ. ברכות הראיה בש� ומלכות

ד "הב, 'ה 'סי(ת דברי מרדכי "בשוז "כבר ענה ע, ת דספק ברכות להקל"א

ד יחידי בזה נגד כל הפוסקי� "מכיו� שהראבד )כז' ב סי"ד ח"ת יחו"בשו

וכמו  ,ל"באי� לומר בזה ס, הראשוני� שסוברי� שצרי  לבר  בש� ומלכות

  וכ� כתב בבית . ד ש�"כ ביחו"ע במש"וע. שכתב כיוצא בזה בספר אות אמת

  ).ב"ב ח"נתיב י(בש� רבינו ירוח� ) א"ד� כא ע(הבחירה   

ÊÓ.   וכ  גרסו עוד , "מעולמו) "לח' ו סי"ברכות פ(ש "וגרסת הרא  

ÊÓ.   כתב ) 'נתיב ח 'דר  ג(ובספר אהל מועד בשער הברכות . מהראשוני�
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  שלא חיסר מצרכינו כלו� ובאר בעולמו אילנות טובות ונאות כדי "הנוסח 

  ".ליהנות בה� בני אד�  

ÁÓ.   כלו�"שהביא מדברי הפוסקי� שיש לומר  )ה"סק( הדביר בפתח' עי "  

ÁÓ.    ותמה , חמדה ס שכיות"ש בס"ראה בזה שינוי מלבד משלא  ,"דבר"ולא

 ,חסרו� אצל דבר דא� שנמצא כ� בכתוב שנכתב, על שינוי זה מני� לו כ�

 שופטי�( ועוד נאמר, "דבר חסרת לא עמ  אלהי  'ה) "'ז' ב דברי�( וכדכתיב

 המסודר נוסח לשנות מאוד הדבר קשה מ"מ, "דבר כל מחסור אי�") ט"ט י"י

 ראו שה�, דבר ללא הפוסקי� מכל ומוסכ� ,התלמוד חכמי עליו� קדושי מפי

 א� כי המקרא בלשו� להשתמש רצו ולא, כלו� בעולמו חיסר שלא לתק�

 חכמי� שטבעו מטבע לשנות אד� כל ביד הרצועה הותרה וכי, תלמוד בלשו�

   זה נוסח ששינה' א ג� דאי� הכא וכל שכ� ,'וכו להכו מפי המוסכ�, בברכות

  ).ס טז"י ס"ח(ת מנחת יצחק "וכ� הביא בשו .לדבר מכלו�  

ËÓ.   כלישנא דאומר , טובותְ/ִר,+ת לומר  רלהיזה) י"ס' א' סי(ח "כתב במל  

ËÓ.   ברו  מרח� על הבריות וכ� בברכות השחר משנאת , בברו  שאמר

  ד� (ד בבית הבחירה "וכ� הב, בספר נגיד ומצוה משער הכוונות כ"וכ. הבריות

  ).א"כב ע  

  ) מג' עמ(כ בלקט יושר "וכ, "בריות טובות"ורבנו חננאל לא גרס תיבות    .�

  ".בריאות" כתב:) ברכות מג(ובספר המאורות . בש� תרומת הדש�   .�  

  דרוש לברכת (ח "בספר ארח לחיי� להגאו� הבא' עי, הזכרה זו   ובביאור

שביאר שהאד� ע� השדה צרי  לקחת מוסר ממה ) האילנות   ובביאור

  בזה ג� בתפארת ישראל על ' ועי. שהעצי� פעמי� יבשי� ופעמי� רענני�

  ).ד"ולפעה "ג ד"סק' א' סי(המשניות בדרוש אור החיי� שבסו� סדר נזיקי�   

  .א  בשאר דברי הראשוני� לא גרסו כ , "נאי�"ובכל בו כתב    .�‡

  ספר הפרדס (ח "אשר ב' כ ר"וכ, ד כתב הנוסח להתעד� בה�"בפסקי הרי  .�·

א מלונדריש "ר' ובפי). רכו' סי(ב "א בשיו"ד הגאו� החיד"והב, )'שער ח  .�·

) ה"סק(ד "ובפתה. כתב הנוסח להתנאות ולעד� בה� בני אד�) קכה' עמ(

) 'ז' דברי� ב(נ "פ מש"וכתב שהוא ע, הביא נוסחא זו בש� ספר שכיות חמדה

ותמה על נוסח זה שמשנה מהנוסח המסודר מפי קדושי , "לא חסרת דבר"
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שה� ראו לתק� לשו� , ליו� חכמי התלמוד ומוסכ� מכל הפוסקי� ללא דברע

ולא רצו להשתמש בלשו� המקרא אלא בלשו� , שלא חיסר בעולמו כלו�

ת מנחת "וכ� הביא בשו', ואי� לשו� ממטבע שטבעו חכמי� וכו, התלמוד

או (שהמנהג לומר להתנאות ) 'י' עמ(ע פסח "כ בחזו"וכ) ס טז"י ס"ח(יצחק 

) ג"ברכות הי' י מהל"פ(� "וכ� גרסת הרמב. ולא יותר, בה� בני אד�) תליהנו

ג "נתיב י(רבינו ירוח� , )שמב' סי(רוקח , )עשי� כז(ג "כ הסמ"וכ, "ליהנות"

ע בדקדוקי סופרי� "וע. ח"בש� ר) א"ע' ברכות ד� ל' הל(� קט� "תשב, )ב"ח

כדי "הגרסא :) ד� לא(� "וברי .י מינכ�"ס כת"שכ  הגרסא בש:) ברכות מג(

ג חלק ברכות "הגרסא להתנאות וכ� בבה) לח' ו סי"פ(ש "וכ� ברא, "להתנאות

ל "שכתב מר� הראש, )ה"ניס� תשכ, גליו� מב(בקול סיני ' ועי). עג' עמ(

  א  הנראה שחזר בו בזה שלא הזכיר כ� , הנוסחי�' לומר ב) 7הערה (א "שליט

 .כ"בספריו הנדפסי� לאחמ  

  ".מה�"כתב ) ש�(ובספר המאורות    .�‚
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çî.  â ùéøôé êøéáù øçàì 'ùôð ãâðë ä÷ãöì úåèåøô ,äîùðå çåø ,

ìàøùé úåîùð éåìéòì , ìù äðååëäå ãåçé íùìä çñåð äæ ìò íéøîåàä ùéå

 ä÷ãöä]äë"÷ñ ç"éòå ç 'éñ 'ì÷"÷ñ á"å[ ,î ïééðîì íìåë ïéá òéâéù åìãúùéå"ä, 

 çîåöáå íîåãá åìâìâúðù úåîùðì ìåãâ éåìéò àåäå]ìî"éñ ç 'à 'ñ"äëå å" ç

÷ñ øôåñ"æ[. 

èî.   êøáì çéøä ìù ïìéàäî ïùåù çøô íéç÷åì äëøáä øçàìù íéâäåð ùé

 äðåùàø äëøáì óëú íéîùá éöò àøåá åéìò]ò æë óã àñéð éîåñøô"á[ , êëå

ìùàøä ïøî ìù åâäðî"èéìù óñåé äéãáåò éáø ïåàâä ö"à. 

ð.  ä áåùá úåìòîä øéù øîàé êë øçà 'åëå ïåéö úáéù úà ,' åðéäìà

åëå åðéìò íçø ïîçø êìî åðéúåáà éäìàå ,' ïøãñë íéãéîú êéðôì äùòðå ãò

ïúëìäë íéôñåîå .åëå ïåöø éäéå 'åëå åðéìò íçøúù' . ãåãì úåìòîä øéù

åëå éì íéøîåàá éúçîù' .äéððç éáø åëå àéù÷ò ïá 'ìàøùé ìò ùéã÷å , ùéå

çîåöáå íîåãá åìâìâúðù úåîùðì ìåãâ éåìéò äæáãð. 

  ד� (ק סדר בלק "ומקור לדבריו נמצא בזה, )'אות ו' א' סי(מועד לכל חי   .נד

לומר התפלה לעילוי ) ב"ד� כב ע(כ בבית הבחירה "וכ) ב"קצו ע  .נד

  ואחריה יאמר שיר , )ב"ע' ד� ח(ש "ע, הכתובה אחר פרשת הקרבנותהנשמות 

  .'וגו' המעלות בשוב ה  

  , קדימת ברכת האילנות לתפלה למנוחת הנשמות פשוט הואל   והטע�

כ אומרי� "ואח, יזכו ג� הנשמות ת שעל ידה"שמקדימי� ברכת השי   והטע�

  פרסומני ניסא (דאי� מקדימי� ברכת עבד לברכת רבו , תפלה למנוחת הנשמות

 ).ב"ב ע"ד� ל  
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øãñ úåðìéàä úëøá  

  

áåèì øåëæ àéáðä åäéìà úçéúô íéã÷äì íéâäåð ùé , äúåà íéøîåàù ùéå

äëøáä éøçà  

  

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ . ִויִהי ֹנַעם ֲאדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ    . ּוַמֲעׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ      :ּוַמֲעׂשֵ

  

ַתח ִביא ָזכּור ְלטֹוב ְוָאַמר  ּפָ הּו ַהּנָ ַאְנּתְ הּוא  ,ֵאִלּיָ   ִרּבֹון ָעְלִמין ּדְ
ַתח ן ָחד   ּפָ ּבָ ֻחׁשְ ִאין ְסִתיָמא . ְוָלא ּבְ ל ִעּלָ ָאה ַעל ּכָ ַאְנּתְ הּוא ִעּלָ

ל ְסִתיִמין ָלל ,ַעל ּכָ ְך ּכְ ִפיָסא ּבָ ָבה ּתְ ַאְנּתְ הּוא . ֵלית ַמֲחׁשָ
ר ְסִפיָרן ּקּוִנין ְוָקֵריָנן לֹון ֶעׂשֶ ר ּתִ ְקּתְ ֶעׂשֶ ַאּפַ ְלַאְנָהָגא ְבהֹון  ,ּדְ
ְלָין ִאְתּגַ ְלָין ְוָעְלִמין ּדְ ָלא ִאְתּגַ יַאת  ,ָעְלִמין ְסִתיִמין ּדְ ּסִ ּוְבהֹון ִאְתּכַ

א ֵני ָנׁשָ יר לֹון ּוְמַיֵחד לֹון. ִמּבְ ַאְנּתְ . ְוַאְנּתְ הּוא ְדָקׁשִ ּוְבִגין ּדְ
ָגאו ין  ,ִמּלְ ַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאּלֵ ל ָמאן ּדְ רּכָ יב  ,ֶעׂשֶ ִאְתַחׁשִ

ךְ  ִאּלּו ַאְפִריׁש ּבָ ִסְדָרן. ֵליּה ּכְ ר ְסִפיָרן ִאּנּון ַאְזִלין ּכְ ין ֶעׂשֶ ַחד  ,ְוִאּלֵ
ינֹוִני ַאְנִהיג לֹון. ָאִריְך ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ּבֵ ְוֵלית ָמאן  ,ְוַאְנּתְ הּוא ּדְ

ַאְנִהיג ָלךְ  ל ִסְטָרא ,ּדְ א ְוָלא ִמּכָ א ְוָלא ְלַתּתָ ין . ָלא ְלֵעיּלָ ְלבּוׁשִ
ְנּתְ לֹון ּקַ א ,ּתַ ָמִתין ִלְבֵני ָנׁשָ ְיהּו ַפְרִחין ִנׁשְ ִמּנַ ְנּתְ . ּדְ ּקַ ה גּוִפין ּתַ ְוַכּמָ

ְמַכְסָין ֲעֵליהֹון ְוִאְתְקִריאּו  ין ּדִ י ְלבּוׁשִ ִאְתְקִריאּו גּוָפא ְלַגּבֵ לֹון ּדְ
ִתּקוּ  רֹוָעא ְיִמיָנא ,ָנא ָדאּבְ ָמאָלא ,ֶחֶסד ּדְ בּוָרה ְדרֹוָעא ׂשְ  ,ּגְ

ְפֶאֶרת ּגּוָפא ֵרין ׁשֹוִקין ,ּתִ גּוָפא אֹות . ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ ְיסֹוד ִסּיּוָמא ּדְ
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ִרית קֶדשׁ  ה ָקֵריָנן ָלהּ . ּבְ ַעל ּפֶ ּבְ ה ּתוָרה ׁשֶ ָחְכָמה . ַמְלכּות ּפֶ
ָגאו ָבה ִמּלְ ב ֵמִבין. מֹוָחא ִאיִהי ַמֲחׁשָ א ּוָבּה ַהּלֵ יָנה ִלּבָ ְוַעל . ּבִ

רות ַלְיהָֹוה ֱאלֵֹהינוּ  ְסּתָ ִתיב ַהּנִ ֵרין ּכְ ין ּתְ ֶתר ֶעְליֹון ִאיהּו . ִאּלֵ ּכֶ
ֶתר ַמְלכּות ית ַאֲחִרית. ּכֶ יד ֵמֵראׁשִ ְוִאיהּו . ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמּגִ

י א ִדְתִפּלֵ ָגאו ִאיהּו אֹות יוֹ . ַקְרַקְפּתָ ו "א אֹות ָוא"ת הֵ ד אוֹ "ִמּלְ
ִאיהּו ֹאַרח ֲאִצילּות ,א"ְואֹות הֵ  ְדרֹועֹוי . ּדְ ִאיָלָנא ּבִ ְקיּו ּדְ   ִאיהּו ׁשַ

ְקיוּ . ְוַעְנּפֹוי   ַההּוא ׁשַ י ּבְ ֵקי ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרּבֵ א ְדַאׁשְ ַמּיָ   :ּכְ

ּבות  ִרּבון ת ַהּסִ ת ָהִעּלות ְוִסּבַ ֵקי  ,ָעְלִמין ַאְנּתְ הּוא ִעּלַ   ְדַאׁשְ
ַההּוא ְנִביעוּ  ְלִאיָלָנא  ִרּבון ְמָתא . ּבְ ִנׁשְ ְוַההּוא ְנִביעּו ִאיהּו ּכְ

ים ְלגּוָפא ִאיהּו ַחּיִ ּיּוְקָנא . ְלגּוָפא ּדְ ְמיֹון ְוֵלית ּדִ ּוָבְך ֵלית ּדִ
גּוָפא( ל ַמה ִדְלָגאו ּוְלַבר) ּדְ א ְוַאְרָעא. ִמּכָ ַמּיָ ְקּתְ  ,ּוָבָראָת ׁשְ ְוַאּפַ

הון מְ  ִמּנְ אׁשִ א ְוִסיֲהָרא ׁשָ ֵלי ְוכוְכַבּיָ ִאין ִאיָלִנין ּוְבַאְרָעא .ּוַמּזָ  ּוְדׁשָ
ָתא ין ְדֵעֶדן ְוִגּנְ ּבִ א ּוְבֵני ּוְבִעיִרין ְונּוִנין ְועֹוִפין ְוֵחיָון ְוִעׂשְ  .ָנׁשָ

מֹוְדָעא ּתְ הֹון ְלִאׁשְ ִאין ּבְ הֹון ִיְתַנֲהגּון ְוֵאיךְ  ִעּלָ ִאין ּבְ ִאין ִעּלָ  ,ְוַתּתָ
מֹוְדָען ְוֵאיךְ  ּתְ ֵאי ִאׁשְ ֵאי ֵמִעּלָ ָיַדע ְוֵלית ְוַתּתָ ךְ  ּדְ ָלל ּבָ ךְ  ּוַבר .ּכְ  ִמּנָ
ֵאי ִיחּוָדא ֵלית ִעּלָ ֵאי ּבְ מֹוָדע ְוַאְנתְּ  .ְוַתּתָ ּתְ א ַעל ָאדֹון ִאׁשְ  .ּכֹּלָ
ל ְסִפיָרן ְוָכל ם ֵליהּ  ִאית ַחד ּכָ  ִאְתְקִריאוּ  ּוְבהֹון .ְיִדיעַ  ׁשֵ

א ם ָלךְ  ֵלית ְוַאְנתְּ  .ַמְלָאַכּיָ ַאְנתְּ  ְיִדיעַ  ׁשֵ א הּוא ּדְ ל ְמַמּלֵ ָמָהן ּכָ  ,ׁשְ
ִלימוּ  הּוא ְוַאְנתְּ  ֻכְלהוּ  ׁשְ ק ַאְנתְּ  ְוַכד ,ּדְ ּלָ ְסּתַ הֹון ּתִ ָארוּ  ,ִמּנְ ּתְ  ִאׁשְ
הוּ  ּלְ ָמָהן ּכֻ גּוָפא ׁשְ ָמָתא ְבָלא ּכְ ים ַאְנתְּ  .ִנׁשְ ָחְכָמה ְוָלאו ַחּכִ  ּבְ
יָנה ְוָלאו ֵמִבין הּוא ַאְנתְּ  .ְיִדיָעא  ֲאָתר ָלךְ  ֵלית .ְיִדיָעא ִמּבִ
א .ְיִדיָעא מֹוְדָעא ֶאּלָ ּתְ ְקָפךְ  ְלִאׁשְ א ִלְבֵני ְוֵחיָלךְ  ּתֻ  ּוְלַאְחָזָאה ,ָנׁשָ

ט ֶצֶדק ְדִאינּון ּוְבַרֲחֵמי ְבִדיָנא ָעְלָמא ִאְתְנִהיג ֵאיךְ  לֹון ּפָ  ,ּוִמׁשְ
פּום ְבֵני עוָבֵדיהֹון ּכְ א ּדִ ין .ָנׁשָ ט ,ְגבּוָרה ִאיהוּ  ּדִ ּפָ  ַעּמּוָדא ִמׁשְ
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א ַמְלכּוָתא ֶצֶדק .ְדֶאְמָצִעיָתא יׁשָ ֵרין ֶצֶדק מֹאְזֵני ַקּדִ  ַסְמֵכי ּתְ
ִרית אֹות ֶצֶדק ִהין .ְקׁשוט א .ּבְ  .ָעְלָמא ִאְתְנִהיג ֵאיךְ  ְלַאְחָזָאה ּכֹּלָ
ִאית ָלאו ֲאָבל ִאיהוּ  ְיִדיָעא ֶצֶדק ָלךְ  ּדְ ט ְוָלאו .ִדין ּדְ ּפָ  ְיִדיָעא ִמׁשְ

ל ְוָלאו ,ַרֲחֵמי ְדִאיהוּ  ין ִמּכָ ָלל ִמּדות ִאּלֵ י קּום .ּכְ ְמעֹון ִרּבִ  ׁשִ
ׁשּון ין ְוִיְתַחּדְ ָאה ָלךְ  ִאית ְרׁשּוָתא ְדָהא ,ְיָדךְ  ַעל ִמּלִ  ָרִזין ְלַגּלָ

ָאה ְרׁשוּ  ִאְתְיִהיב ְדָלא ַמה ְיָדךְ  ַעל ְטִמיִרין ר ְלׁשּום ְלַגּלָ    ָנשׁ  ּבַ
ָען ַעד     :ּכְ

ְמעֹון   ָקם י ׁשִ ַתח ְוָאַמר ,ִרּבִ בּוָרה  ,ּפָ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ   ְלָך ְיהָֹוה ַהּגְ
ְפֶארֶ   ָקם ַצח ְוַההֹוד וְ ת ְוַהּתִ ִמיִכין . 'גוְוַהּנֵ ָמעּו ִאּנּון ּדְ ִאין ׁשְ ִעּלָ

ָערּו  ֶחְברון ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאּתְ ַנְתכֹוןּדְ ְ נּו ׁשֹוְכֵני  ,ִמׁשּ ָהִקיצּו ְוַרּנְ
ּה ֲאִני  ,ָעָפר ִאְתַמר ּבָ ְטָרא ְדַההּוא ּדְ ִאּנּון ִמּסִ א ּדְ יַקּיָ ין ִאּנּון ַצּדִ ִאּלֵ

י ֵער ָנה ְוִלּבִ א ִאְתַמר ְבהֹון ָהִקיצּו  ,ְוָלאו ִאּנּון ֵמִתים ,ְיׁשֵ ּוְבִגין ּדָ
נּו ְוכוּ  ָערּוָתא ַרְעָיא ְמֵהיְמנָ . 'ְוַרּנְ נּו ְלִאּתְ א ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו ְוַרּנְ

ָנה ְבָגלּוָתא ִאיִהי ְיׁשֵ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ הּו ְדִמיִכין . ּדִ ּלְ א ּכֻ יַקּיָ ַען ַצּדִ ַעד ּכְ ּדְ
א ְבחֹוֵריהֹון ְנּתָ י ַרְעָיא  ,ְוׁשִ ַלת ָקִלין ְלַגּבֵ א ּתְ ִכיְנּתָ ד ָיִהיַבת ׁשְ ִמּיָ
קֹול  ,קּום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְדָהא ֲעָלְך ִאְתַמר: ֵליהּ ְמֵהיְמָנא ְוֵייָמא 

יֵליהּ  ע ַאְתָון ּדִ ַאְרּבָ אי ּבְ ְתִחי ִלי  ,ְוֵייָמא ְבהֹון. ּדֹוִדי דוֵפק ְלַגּבָ ּפִ
ִתי ת ִצּיֹון ,ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ם ֲעוֵנְך ּבַ לֹא יֹוִסיף  ,ְדָהא ּתַ

י ִנמְ . ְלַהְגלֹוֵתךְ  רֹאׁשִ א  ,ַמאי ִנְמָלא ָטל ,ָלא ָטלׁשֶ א ָאַמר ֻקְדׁשָ ֶאּלָ
ִריְך הּוא ִמּיֹוָמא ,ּבְ ְבּתְ ּדְ ָעאְלָנא  ַאְנּתְ ָחׁשַ א ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ ְדִאְתָחַרב ּבֵ

ּוָבא ֵביָתא ִדיִלי ְוָעאְלָנא ְבִיׁשּ ל ִזְמָנא  ,ָלאו ֲהִכי ,ּבְ ָלא ָעאְלָנא ּכָ ּדְ
ָגלּוָתא ַאְנּתְ ּבְ י ִנְמָלא ָטל ,יָמָנאֲהֵרי ָלְך סִ  ,ּדְ רֹאׁשִ א "הֵ , ׁשֶ

ָגלּוָתא ִכיְנָתא ּבְ יָלּה ִאיהּו ַטל. ׁשְ ים ּדִ ִלימּו ִדיָלּה ְוַחּיִ ְוָדא . ׁשְ
א "ְואֹות הֵ . ו"א אֹות ָוא"ד אֹות הֵ "ִאיהּו אֹות יוֹ  ִכיְנּתָ א ִאיִהי ׁשְ
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ן ט ּבָ א אֹות יוֹ  ,ל"ְדָלא ֵמֻחׁשְ ְסִליקּו ו ּדִ "א ְואֹות ָוא"ד אֹות הֵ "ֶאּלָ
ן טָ  ּבָ ָכל ְמקֹוִרין  ,ל"ַאְתָון ְלֻחׁשְ ִביעּו ּדְ א ִמּנְ ִכיְנּתָ ִאיִהי ַמְלָיא ִלׁשְ ּדְ

ִאין יהּ  .ִעּלָ ין ִעּמֵ יׁשִ ד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַוֲאָבָהן ַקּדִ אן . ִמּיַ   ַעד ּכָ
רּוְך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ָרָזא ְדִיחּוָדא    :ּבָ

  

 áåè êøáéù éðôìøîåì ]äúô"÷ñ ã"÷ãö èôùî øôñî â[:  

םלְ  יהּ   ׁשֵ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ   , )י"יאהדונה( ִיחּוד ֻקְדׁשָ
םלְ  ְדִחילּו   ׁשֵ  ּוְרִחימּו ּוְדִחילוּ  )ה"יאההויה(ּוְרִחימּו  ּבִ
ם י ְלַיֲחָדא, )ה"איההיוה( ו"ׁשֵ ִלים "ה ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ  ,)ה"יהו(ה ּבְ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ָרָכה ַעל . ּבְ ן ְלָבֵרְך ּבְ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ִפי ִמְצַות ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו  ָהִאיָלנֹות ּכְ

מוֹ  ַרְך ׁשְ י , ִיְתּבָ ִפי ּוְבִהְרהּור ִלּבִ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ן ַמה ׁשֶ ּוְלַתּקֵ
י , ָנה ְיהָֹוה ֱאלַֹהיאָ . ּוְבִהּלּוְך ַרְגָלי ּנִ ֶקר ָהֵסר ִמּמֶ ֶרְך ׁשָ ּדֶ
ִני י, ְותֹוָרְתָך ָחּנֵ י ּבֹו ָחַפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ּכִ . ַהְדִריֵכִני ּבִ

ִני  ְעּתַ ִני ְוִהּגַ ְמּתָ ֶהְחֵייַתִני ְוִקּיַ ּומֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ׁשֶ
ָרָכה זוּ  ן , ְלָבֵרְך ּבְ ַזכֵּ ּכֵ ֲעבֹוָדֶתךָ  ינוּ ּתְ ְלַקּיֵם , ְוַתֲאִריְך ָיֵמינּו ּבַ

ָמּה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפֶניךָ  ן ְיִהי , תֹוָרֶתָך ּוִמְצֹוֶתיָך ִלׁשְ ּכֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה , ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ . ָרצֹון   ּוַמֲעׂשֵ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ , ָעֵלינוּ      :ּוַמֲעׂשֵ
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ä çñåð íéøîåà ùéíéîëç ïåùìá àáåäù ãåçé íùì:  

םלְ  יהּ   ׁשֵ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו , ִיחּוד ֻקְדׁשָ   ּבִ
םלְ  ם י ְלַיֲחָדא, ּוְדִחילוּ  ּוְרִחימוּ   ׁשֵ ו"ׁשֵ ִלים "ה ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ה ּבְ
ָפׁשֹות ,)ה"יהו( ל ַהּנְ ם ּכָ ָרֵאל ּוְבׁשֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ מֹות, ּבְ , רּוחֹות ּוְנׁשָ

ְתַיֲחס ָמֵתנוּ  ֹותַהּמִ נּו רּוֵחנּו ְוִנׁשְ י ַנְפׁשֵ ְרׁשֵ יֶהם  ,ֶאל ׁשָ ּוַמְלּבּוׁשֵ
רֹוִבים ָלֶהם ה, ְוַהּקְ ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ָללּות ֲאִצילּות ּבְ ּכְ ּמִ ל , ׁשֶ ּוִמּכָ

ְרֵטי אֲ  הּפִ ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ִנים , ִצילּות ּבְ ֲהֵרי ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ּוְמֻזּמָ
ת  ְקנּו ֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ְרִאּיַ ּתִ ָרָכה ׁשֶ ם ִמְצַות ַהּבְ ְלַקּיֵ

, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ , ִאיָלֵני ִדְמַלְבְלֵבי
ִאּלּו  ָרָכה ַהּזֹאת ּכְ ּבְ ן ּבַ נֹות ָהְראּויֹות ְלַכּוֵ ּוָ ָכל ַהּכַ ְננּו ּבְ ּוַ ּכִ

ָרָכה זוֹ , ְוסֹודֹוֶתיהָ  ֶלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך ּבְ , ְוִתְהֶיה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ
ּצֹוֵמחַ  ה ַהְמעָֹרִבים ּבַ ָ ֻדׁשּ ל ִניצֹוֵצי ַהּקְ , ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ַעל ָיָדּה ּכָ

ל, תְוָכל ְנָפׁשוֹ  מֹות ַהְמֻגְלּגָ ת . ּבוֹ  ֹותרּוחֹות ּוְנׁשָ ִמּדַ ה ָהֵאל ּבְ ְוַאּתָ
ֶניךָ , טּוְבךָ  אֹור ּפָ ִאיר ָלֶהם ּבְ דֹול ּתָ ָך ַהּגָ רּוָרם , ּוְבַחְסּדְ ִלים ּבֵ ְוַתׁשְ

ְרֵכם ַטֲהֵרם. ְוִתּקּוָנם ְמֵלם, ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתךָ , ּבָ ִמיד ּגָ   יכוין ראשי (. ּתָ

  :)ג"ר צת"בט ,תיבות  

ָפֶניךָ  ָרצֹון  ִויִהי ְזכּות ,ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ִמּלְ ּבִ    ׁשֶ
ָרָכה  ִויִהי ר ַהּזֹאת ַהּבְ ם ,ְנָבֵרךְ  ֲאׁשֶ נוּ  ְיֻקּיַ  ז"כ בראשית( ַמֲאַמר ּבָ

ִני ֵריחַ  ְרֵאה" )ז"כ ֵריחַ  ּבְ ֶדה ּכְ ר ׂשָ ְרכוֹ  ֲאׁשֶ ל ,"ְיהָֹוה ּבֵ ַפע ּוְנַקּבֵ  ׁשֶ
ר ָרכֹות ֶעׂשֶ תּוב ,ַהּבְ ּכָ ן" )ט"כ ח"כ שם( ּכַ  ןויכו( ָהֱאלִֹהים ְלךָ  ְוִיּתֶ

ל )ושפע מוחין סוף אין אור מן להמשיך ַמִים ִמּטַ ָ ַמּנֵי )חכמה( ַהׁשּ  ּוִמׁשְ
ָגן ְורֹב ,)בינה( ָהָאֶרץ ים ַיַעְבדּוךָ  .)חסד( ְוִתירֹשׁ  )דעת( ּדָ  )גבורה( ַעּמִ
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חֲ  ּתַ ים ְלךָ  ווּ ְוִיׁשְ  )הוד( ְלַאֶחיךָ  )נצח( ְגִביר ֱהֵוה ,)תפארת( ְלֻאּמִ
ֲחווּ  ּתַ ֵני ְלךָ  ְוִיׁשְ ךָ  ּבְ רּוךְ  ּוְמָבְרֶכיךָ  ָארּור ֹאְרֶריךָ  ,)יסוד( ִאּמֶ  "ּבָ

י ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִיְהיוּ  :)תמלכו(    צּוִרי ְיהָֹוה ,ְלָפֶניךָ  ִלּבִ
  :ְוֹגֲאִלי  

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ . ָעֵלינוּ ִויִהי ֹנַעם ֲאדָני ֱאלֵֹהינּו    . ּוַמֲעׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ       )פעמים' ב(: ּוַמֲעׂשֵ

  

  

ַמִים ַהְללּוהּו  הוָ הֹ ַהְללּו ֶאת יְ   ַהְללּוָיהּ  ָ   ִמן ַהׁשּ
רֹוִמים   ַהְללּוָיהּ  ּמְ  ַהְללּוהוּ  ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָכל   :ּבַ

ל ֶמשׁ  ַהְללּוהוּ  :ְצָבָאיו ּכָ ל ַהְללּוהוּ  ְוָיֵרחַ  ׁשֶ  ּכֹוְכֵבי ּכָ
ֵמי ַהְללּוהוּ  :אֹור ָמִים ׁשְ ָ ִים ַהׁשּ ר ְוַהּמַ ָמִים ֵמַעל ֲאׁשֶ ָ  :ַהׁשּ

ם ֶאת ְיַהְללוּ  י ְיהָֹוה ׁשֵ ה הּוא ּכִ ֲעִמיֵדם :ְוִנְבָראוּ  ִצּוָ  ַוּיַ
 ִמן ְיהָֹוה ֶאת ַהְללוּ  :ַיֲעבֹור ְולֹא ָנַתן ָחק ְלעֹוָלם ָלַעד

יִנים ָהָאֶרץ ּנִ הֹמֹות ְוָכל ּתַ ֶלג ּוָבָרד ֵאשׁ  :ּתְ  ְוִקיטֹור ׁשֶ
ה ְסָעָרה רּוחַ  ָבעֹות ְוָכל ֶהָהִרים :ְדָברוֹ  עֹׂשָ ִרי ֵעץ ּגְ  ּפְ
ה :ֲאָרִזים ְוָכל ֵהָמה ְוָכל ַהַחּיָ ָנף ְוִצּפֹור ֶרֶמשׂ  ּבְ  ַמְלֵכי :ּכָ
ים ְוָכל ֶאֶרץ ִרים ְלֻאּמִ חּוִרים :ָאֶרץ ׁשְֹפֵטי ְוָכל ׂשָ  ְוַגם ּבַ

תּולֹות ם ֶאת ְיַהְללוּ  :ְנָעִרים ִעם ְזֵקִנים ּבְ י ְיהָֹוה ׁשֵ  ּכִ
ב ּגָ מוֹ  ִנׂשְ ָמִים ֶאֶרץ ַעל הֹודוֹ  ְלַבּדוֹ  ׁשְ ֶרם :ְוׁשָ  ֶקֶרן ַוּיָ
ה ְלַעּמוֹ  ִהּלָ ָרֵאל ִלְבֵני ֲחִסיָדיו ְלָכל ּתְ    ְקרֹבוֹ  ַעם ִיׂשְ

  :ַהְללּוָיהּ   
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 äëøáä êøáéåëáå äçîùáåáìä úð  

  

רּוךְ  ה ּבָ ּלֹא ,ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  ,ְיהָֹוה ַאּתָ  ׁשֶ

ר עֹוָלמוֹ  ִחּסֵ לּום ּבְ ִרּיֹות בוֹ  ּוָבָרא ,ּכְ    טֹובֹות ּבְ

ֶהם ֵלָהנֹות ,טֹובֹות ְוִאיָלנֹות   ֵני ּבָ   :ָאָדם ּבְ
  

â ùéøôé êøéáù øçàì 'øð ãâðë ä÷ãöì úåèåøô"ìàøùé úåîùð åìéòì ï ,

ùéå ä÷ãöä ìù äðååëäå ãåçé íùìä çñåð äæ ìò íéøîåàä , òéâéù åìãúùéå  

  î ïéðîì íìåë ïéá"ä ,çîåöå íîåãá åìâìâúðù úåîùðì ìåãâ éåìéò àåäå.  

 íéîùá éöò àøåá åéìò êøáéå ïùåù çøô åãéá ìåèéù áåè âäðî] éîåñøô øôñ  

  àñéð[ ìùàøä ïøî ìù åâäðî ïëå"èéìù óñåé äéãáåò éáø ïåàâä ö"à.  

יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו   ירשִׁ  ׁשּוב ְיהָֹוה ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ   ַהּמַ
יר חְֹלִמים  ׁשִ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו  :ּכְ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ

יל ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות ִעם  ה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ִרּנָ
ה ֵמִחים :ֵאּלֶ נּו ָהִיינּו ׂשְ יל ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ  :ִהְגּדִ

ּנֶֶגבשׁ  ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ַהּזְֹרִעים  :ּוָבה ְיהָֹוה ֶאת ׁשְ
ה ִיְקצֹרוּ  ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ְך  :ּבְ א ֶמׁשֶ   ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ

א ֲאֻלּמָֹתיו   ה ֹנׂשֵ ַרע ּבֹא ָיבֹוא ְבִרּנָ   :ַהּזָ
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à øçêë øîàé åæ äù÷á:  

ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ   ְיִהי ֲעֵלנּו , ָרצֹון ִמּלְ ּתַ   ׁשֶ

ְמָחה  ְיִהי ׂשִ ְגבּוֵלנוּ  ּבְ ֵענּו ּבִ ם ִמְצַות , ְלַאְרֵצנּו ְוִתּטָ ם ְנַקּיֵ ְוׁשָ

ר ִהְנַחְלּתָ  ָאֶרץ ֲאׁשֶ לּויֹות ּבָ רֹות ְוָכל ִמְצֹות ַהּתְ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ּתְ

ֲעָיֹנת , ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, א ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבשׁ ַלֲאבֹוֵתינּו ִהי

ְקָעה ּוָבָהר ּבִ עָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה  ,ּוְתהֹֹמת יְֹצִאים ּבַ ה ּוׂשְ ֶאֶרץ ִחּטָ

ֶמן ּוְדָבׁש , ְוִרּמֹון יָתנּו , )'ח-'ז 'דברים ח(ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ   ּכַ

ה    תֹוָרְתָך ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ךָ ּבְ   :ַעְבּדֶ

דֹול, ְיהָֹוה  ָאּנָא ְמָך ַהּגָ ם ָלנּו ֶאת , ְלַמַען ׁשִ נּו ְוַקּיֵ ָך ִעּמָ ל ַחְסּדְ   ַהְגּדֵ

ְך   ָאּנָא ה ַעְבּדָ נּו ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ר ִהְבַטְחּתָ ָבר ֲאׁשֶ -'ו ד"ויקרא כ(ַהּדָ

ם )'ה ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ ן ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ הַ , ְוָנַתּתִ ֶדה ִיּתֵ ָ ׂשּ

ְרי יג ֶאת ָזַרע :וֹ ּפִ ִ ִציר ּוָבִציר ַיׂשּ ִיׁש ֶאת ּבָ יג ָלֶכם ּדַ ִ ם , ְוִהׂשּ ַוֲאַכְלּתֶ

ַאְרְצכֶ  ,ַלְחְמֶכם ָלׂשַבע ם ָלֶבַטח ּבְ ְבּתֶ ָבר : םִויׁשַ נּו ֶאת ַהּדָ ם ּבָ ְוַקּיֵ

ְעָיה ְנִביָאְך  נּו ַעל ְיֵדי ְיׁשַ ר ִהְבַטְחּתָ ּיוֹ  ,)'ב 'ד(ֲאׁשֶ ם ַההּוא ִיְהֶיה ּבַ

ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת , ֶצַמח ְיהָֹוה ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד

ָראֵ  בוּ  ,)א"ה כ"שם ס(ְוֶנֱאַמר : לִיׂשְ ים ְוָיׁשָ   ְוָנְטעּו ְכָרִמים , ּוָבנּו ָבּתִ

ְרָים     :ְוָאְכלּו ּפִ

נּו ַעל ְיֵדי   ְוַקּיֶם ר ִהְבַטְחּתָ נּו ֲאׁשֶ   ִהּנֵה  ,)ד"י- ג"י 'ט( ָעמֹוס ְנִביֶאךָ ּבָ

ִאים ְנֻאם ְיהָֹוה  ְוַקּיֶם ּקֵֹצר ְודֵֹרְך ֲעָנִבים  ,ָיִמים ּבָ ׁש חֹוֵרׁש ּבַ ְוִנּגַ

ַרע ְך ַהּזָ מֹׁשֵ ְתמֹוַגְגָנה, ּבְ ָבעֹות ּתִ יפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל ַהּגְ : ְוִהּטִ

ָרֵאל ּוָבנ י ִיׂשְ בּות ַעּמִ י ֶאת ׁשְ ְבּתִ בוּ ְוׁשַ ּמֹות ְוָיׁשָ ְוָנְטעּו , ּו ָעִרים ְנׁשַ
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תּו ֶאת ֵייָנם ִריהֶ , ְכָרִמים ְוׁשָ נּו : םְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת ּפְ ם ּבָ ְוַקּיֵ

נּו ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל ְנִביֶאָך  ר ִהְבַטְחּתָ ִרי  )'ו ל"ל(ֲאׁשֶ יִתי ֶאת ּפְ ְוִהְרּבֵ

ֶדה ָ ת ָרָעב ְלַמַען אֲ , ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהׂשּ ר לֹא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרּפַ ׁשֶ

ּגֹוִים ה  ,)ב"ז י"שם מ(ְוֶנֱאַמר . ּבַ ָפתֹו ִמּזֶ ַחל ַיֲעֶלה ַעל ׂשְ ְוַעל ַהּנַ

ְריוֹ  ל ֵעץ ַמֲאָכל לֹא ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא ִיּתֹם ּפִ ה ּכָ יו  ,ּוִמּזֶ ָלֳחָדׁשָ

ה יֹוְצִאים ׁש ֵהּמָ ְקּדָ י ֵמיָמיו ִמן ַהּמִ ר ּכִ   ָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל וְ , ְיַבּכֵ

  :הְוָעֵלהּו ִלְתרּופָ   

  טֹוב ּוֵמיִטיב . ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינוּ . ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ   ֱאלֵֹהינוּ 

ֵרׁש ָלנוּ   ֱאלֵֹהינוּ  ֲהמֹון ַרֲחֶמיךָ . ִהּדָ ְגַלל ָאבֹות , ׁשּוָבה ָעֵלינּו ּבַ ּבִ

ָעׂשּו ְרצֹוֶנךָ  ֵנה ֵביְתָך . ׁשֶ הּבְ ִחּלָ ַבּתְ ָך ַעל ְמכֹונוֹ , ּכְ ׁשְ ית ִמְקּדָ , ּכֹוֵנן ּבֵ

ִבְנָינוֹ  ִתּקּונוֹ , ַהְרֵאנּו ּבְ ֵחנּו ּבְ ּמְ ִכיָנְתָך ְלתֹוכוֹ  ,ׂשַ ב ׁשְ ב . ְוָהׁשֵ ְוָהׁשֵ

ם ְלדּוָכָנם יָרם ּוְלִזְמָרם, ּכֲֹהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוּיִ ָרֵאל  ,ְלׁשִ ב ִיׂשְ ְוָהׁשֵ

ם נַ  ָעֵמי ְרָגֵלינּו ִלְנֵויֶהם ְוׁשָ לֹׁש ּפְ ׁשָ ֲחֶוה ְלָפֶניָך ּבְ ּתַ ֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנׁשְ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ תּוב, ּבְ ּכָ ּתֹוָרה  ּכַ לֹוׁש ) ז"י- ז"ז ט"דברים ט(ּבַ ׁשָ

קֹום  ּמָ ֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבַ ָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ּפְ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ ּפְ

ר ִיְבָחר ַחג הַ , ֲאׁשֶ ּכֹותּבְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ְולֹא , ּמַ

ֵני ְיהָֹוה ֵריקָ  ַנת ָידוֹ  ,םֵיָרֶאה ֶאת ּפְ ַמּתְ ת ְיהָֹוה , ִאיׁש ּכְ ִבְרּכַ   ּכְ

ר ָנַתן ָלךְ      :ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ

יךָ   ְוִתְמלֹךְ  ל ַמֲעׂשֶ ה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ַעל ּכָ ַהר , ַאּתָ   ּבְ

בֹוֶדךָ  ִצּיֹון  ְוִתְמלֹךְ  ן ּכְ ּכַ ךָ , ִמׁשְ ׁשֶ ַלִים ִעיר ִמְקּדָ תּוב , ּוִבירּוׁשָ ּכָ ּכַ

ָך  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ   ִיְמלְֹך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון  ,)'ו י"תהלים קמ(ּבְ

  :ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיהּ   

  



çñ   ����    øãñ ä úëøáúåðìéà   �   

 

  
יר ית ְיהָֹוה    ׁשִ ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ֲעלֹות ְלָדִוד ׂשָ   ַהּמַ
יר םעְֹמדֹות ָהיּו  :ֵנֵלךְ    ׁשִ ָלִ ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ  :ַרְגֵלינּו ּבִ

ו ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ם ַהּבְ ַלִ ם ָעלּו : ְירּוׁשָ ָ ׁשּ ׁשֶ
ָרֵאל ְלהֹ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ם ְיהָֹוהׁשְ י  :דֹות ְלׁשֵ ּכִ

ִויד ְסאֹות ְלֵבית ּדָ ט ּכִ ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה ָיׁשְ ּמָ ֲאלּו  :ׁשָ ׁשַ
ָליּו ֹאֲהָבִיךְ  ם ִיׁשְ ָלִ לֹום ְירּוׁשָ ְלָוה  :ׁשְ ֵחיֵלְך ׁשַ לֹום ּבְ   ְיִהי ׁשָ

ַאְרְמנֹוָתִיךְ    ךְ  :ּבְ לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ   :ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

  

éù ùíéôéñåî åîùðä éåìéòì åæ äù÷áú:  
  

ל עֹוָלם  ִרּבֹונוֹ  יִקים , ׁשֶ ּדִ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון קֹול רּוחֹות ַהּצַ ל ּבְ   ַקּבֵ

ְרִאין  ִרּבֹונוֹ  י ַעל ַהּנִ ּבֵ לֹשׁ  ּגַ ל חֹומֹות ׁשָ ן ׁשֶ  ַהְמַצְפְצִפים ,ֵעֶדן ּגַ

קֹוָלם ִרים ּבְ ּפֳ ּצִ ָכל ּכַ ִחים ,ָוֹבֶקר ּבֶֹקר ּבְ ּבְ ְמךָ  ֶאת ּוְמָפֲאִרים ּוְמׁשַ  ׁשִ

נוּ  ית ָעֵלינוּ  ּוַמֲעִתיִרים ,ַמְלּכֵ ָרֵאל ּבֵ ִדְכִתיב ,ִיׂשְ  )'ד ד"פ תהלים( ּכְ

ם" א ".ַבִית ָמְצָאה ִצּפֹור ּגַ  ְוִתְהֶייָנה ,ֲעִתיָרָתם ֲעֵנה ,ְיהָֹוה ָאּנָ

ּובֹות ָאְזֶניךָ  ָתם ֲאֵליֶהם ַקׁשּ ֵעה ּוְתִפּלָ  ָעֵלינוּ  ְוִתְפרֹשׂ  .ְבַרֲחִמים ׁשְ

ת לֹוֶמךָ  ֻסּכַ ֵננוּ  ,ׁשְ ֵעָצה ְוַתּקְ ָפֶניךָ  טֹוָבה ּבְ ינוּ  ּוְתַרֲחֵמנוּ  ,ִמּלְ  ּוְתַחּיֵ

ים ִנים טֹוִבים ֲארּוִכים ַחּיִ ים ,ּוְמֻתּקָ ל ַחּיִ לֹום ׁשֶ ים ,ׁשָ ל ַחּיִ  ׁשֶ

ָרָכה ים ,ּבְ ל ַחּיִ ים ,טֹוָבה ׁשֶ ל ַחּיִ ְרָנָסה ׁשֶ ים ,טֹוָבה ּפַ ל ַחּיִ  ִחּלּוץ ׁשֶ

ים ,ֲעָצמֹות שׁ  ַחּיִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ים ,ֵחְטא ִיְרַאת ּבָ ֵאין ַחּיִ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ  ּבּוׁשָ
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ים ,ּוְכִליָמה ל ַחּיִ ר ׁשֶ ים ,ְוָכבֹוד עֹׁשֶ ֵהא ַחּיִ ּתְ  ַהּתֹוָרה ַאֲהַבת ָבנוּ  ׁשֶ

ַמִים ְוִיְרַאת ים ,ׁשָ א ַחּיִ ַמּלֵ ּתְ ל ׁשֶ ֲאלֹות ּכָ    ְלטֹוָבה נוּ ִלבֵּ  ִמׁשְ

  :ךָ ּוְלִיְרָאתֶ  ַלֲעבֹוָדְתךָ   

מֹות , ָמֵלא ַרֲחִמים  ֵאל ָך ַעל ְנָפׁשֹות רּוחֹות ּוְנׁשָ ל ָנא ַחְסּדְ   ַהְגּדֵ

ל  ֵאל יִקים ׁשֶ ּדִ יעַ  ְוָיבֹוא ְוַיֲעֶלה ,ַהּצַ ַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיּגִ ָ  ְוִיׁשּ

ֵקד ֵכר ְוִיּפָ  ְלֶחֶסד ְלֵחן ,ְוִלְבָרָכה ְלטֹוָבה ְלָפֶניךָ  ִזְכרֹוָנם ְוִיּזָ

לֹום ּוְלַרֲחִמים ים ּוְבַרֲחֶמיךָ  .ּוְלׁשָ יל ָהַרּבִ ְגּדִ ךָ  ּתַ  ,ֲעֵליֶהם ַחְסּדְ

יק בּוָרְתךָ  ְוַתְמּתִ ךָ  ּוְתָפֵאר ,ֲעֵליֶהם ּגְ ְפַאְרּתְ  ְוַתְנִעים ,ֲעֵליֶהם ּתִ

ִרית ְוָתִאיר ,ֲעֵליֶהם ַוֲהָדְרךָ  הֹוְדךָ  שׂ ְוִתְפרֹ ,ֲעֵליֶהם ִנְצֲחךָ   ּבְ

לֹוְמךָ  ה ,ֲעֵליֶהם ׁשְ יֵבם .ֲעֵליֶהם ַמְלכּוְתךָ  ּוְתַגּלֶ ֵסֶתר ְותֹוׁשִ  ּבְ

י ּוְבֵצל ֶעְליֹון ּדַ ִמין ּוְלֵקץ ,ִיְתלֹוָננוּ  ׁשַ ֲעִמיֵדם ַהּיָ ַחל ,ּתַ  ֲעָדֶניךָ  ּוִמּנַ

ֵקם ים ּוִבְצרֹור .ַתׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ָמָתם ּתִ ים ,ִנׁשְ בֹוד ְוָתׂשִ  .ְמנּוָחָתם ּכָ

ה לֹום ֲאֵליֶהם ּוְתַלּוֶ ָ ח .ַהׁשּ ֲעֵרי ָלֶהם ְוִתְפּתַ ְבַעת אֹור ׁשַ ִמים ׁשִ  ,ַהּיָ

ֲעֵרי ים ַמִים ְבֵאר ׁשַ ֲעֵרי ,ַחּיִ ֲעֵרי ,טֹוִבים ֲחָסִדים ְגִמילּות ׁשַ  ׁשַ

ֲעֵרי ,ְדרֹור ֲעֵרי ,ֶעְליֹוִנים ֵהיָכלֹות ׁשַ ֲעֵרי ,טֹוב ַוַעד ׁשַ  זַֹהר ׁשַ

ֲעֵרי ,ָהָרִקיעַ  ל ְמֵלִאים ֲחָדִרים ׁשַ ֲעֵרי ,ְוָנִעים ָיָקר הֹון ּכָ  ,טֹוָבה ׁשַ

ֲעֵרי ַלִים ׁשַ ֲעֵרי ,ָהֶעְליֹוָנה ְירּוׁשָ ֲעֵרי ,ִויָקר ָכבֹוד ׁשַ  ,טֹוב ֶלַקח ׁשַ

ֲעֵרי ֲעֵרי ,ָהָרצֹון ֵמַצח ׁשַ ֲעֵרי ,ָהֶעְליֹון ֹנַעם ׁשַ  ,ָהֲאִצילּות סֹודֹות ׁשַ

ֲעֵרי ים ֵעץ ׁשַ ֲעֵרי ,ַחּיִ ִנים ׁשַ ֲעֵרי ,ְמִאירֹות ּפָ ים ְצרֹור ׁשַ  ,ַהַחּיִ

ֲעֵרי ִנים ֵקרּון ׁשַ ֲעֵרי ,ּפָ ֲעֵרי ,ָרצֹון ׁשַ ִביל ׁשַ ֲעֵרי ,ָהֶעְליֹון ׁשְ    ׁשַ

  :טֹוָבה ִתְקָוה  
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ל ְנָפׁשֹות , ְיהָֹוה  ָאּנָא ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַעל ּכָ   חּוס ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ּבְ

מֹות ְורּוחֹות  ָאּנָא ל ּוְנׁשָ ָרֵאל ׁשֶ ְפְטרוּ  ִיׂשְ ּנִ ה ֵמעֹוָלם ׁשֶ  :ַהּזֶ

ְרֵכם ִמיד ,ִצְדָקֶתךָ  ַרֲחֵמי ,ַטֲהֵרם ּבָ ְמֵלם ּתָ  :תבות ראשי וןויכ( ּגָ

בֹוד ְמנּוָחָתם ְוִתְהֶיה .)ג"צת ר"בט לֹום ְמנּוַחת ,ּכָ ֵקט ׁשָ  .ָוֶבַטח ַהׁשְ

ם ֶהם ּוְתַקּיֵ תּוב ִמְקָרא ּבָ ּכָ ִמיד ְיהָֹוה ְוָנֲחךָ  ,)א"י ח"נ ישעיה( ׁשֶ  ּתָ

יעַ  ּבִ ַצְחָצחֹות ְוִהׂשְ ךָ  ּבְ ַגן ְוָהִייתָ  ,ַיֲחִליץ ְוַעְצמֶֹתיךָ  ,ַנְפׁשֶ    ָרֶוה ּכְ

ר ַמִים ּוְכמֹוָצא   בוּ  לֹא ֲאׁשֶ   :ֵמיָמיו ְיַכּזְ

ה, ָאב ָהַרֲחָמן  ָאִבינוּ  דֹוׁשָ ה ְלַמַען ּתֹוָרְתָך ַהּקְ   ּוְלַמַען  ,ֲעׂשֵ

מֹוֶתיךָ   ָאִבינוּ  ים ׁשְ דֹוׁשִ תּוִבים ַהּקְ הּ  ַהּכְ הּ  ְוָהְרמּוִזים ּבָ  .ּבָ

ה ְוַיֲעקֹב ְוִיְצָחק ַאְבָרָהם ְזכּות ּוְלַמַען  .ְוָדִוד ְויֹוֵסף ְוַאֲהרֹן ּומֹׁשֶ

רֹב ּוְתַרֵחם ְוַתְחמֹל ְוָתחּוס ל ַעל ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחֶמיךָ  ּבְ ָפׁשֹות ּכָ  ַהּנְ

מֹות ְורּוחֹות ּלֹא ּוְנׁשָ ל ְוַעל .ְמנּוָחָתם ֶאל ָלבֹוא ֹכחַ  ָעְצרוּ  ׁשֶ  ּכָ

מֹות ְורּוחֹות ְנָפׁשֹות ל ּוְנׁשָ דֹוֵמם ֹותַהְמֻגְלּגָ  ּוְבַבַעל ,ְוצֹוֵמחַ  ,ּבְ

י ַחי ְלּתִ ר ּבִ ר ַחי ּוַבַעל ,ְמַדּבֵ ה .ְמַדּבֵ  ֶחֶסד ַהּנֹוֵצר ָהֵאל ְוַאּתָ

טּוְבךָ  ,ָלֲאָלִפים דֹול ּבְ יעַ  ַהּגָ ּפִ ׁשְ ַפע ּתַ אֹור ֵלאֹור ָלֶהם ַרב ׁשֶ  ּבְ

ים ן .ַהַחּיִ ְררוּ  ,ְוֹאֶמץ ְוֵעֶזר ּכֹחַ  ָלֶהם ְוִתּתֵ ְתּבָ ּיִ נוּ  ׁשֶ ָראּוי ִויֻתּקְ  .ּכָ

ֶניךָ  ּוְבאֹור ִלים ּפָ ׁשְ רּוָרם ּתַ ְמֵהָרה ְוִתּקּוָנם ּבֵ יֵלם .ּבִ ל ְוַתּצִ  ִמּכָ

ר ִליֵצימְ  ְוַיַעְמדוּ  ,ּוְמַקְטֵרג ְואֹוֵיב ַצר  טֹוב ְלַהְמִליץ יֹׁשֶ

ה .ֲעֵליֶהם ֶהם ְוַתֲעׂשֶ י ,ֶחֶסד ִעּמָ ךָ  ֵכן ּכִ ְרּכְ ם ֶחֶסד ַלֲעׂשֹות ּדַ    ִחּנָ

ָכל     :ָודֹור ּדֹור ּבְ
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ֹכחַ  א ּבְ דּוַלת ְיִמיֶנךָ . ָאּנָ יר ְצרּוָרה. ּגְ ּתִ )ץ"ג ית"אב(: ּתַ

ל ִרּנַת ךָ . ַקּבֵ ֵבנוּ , ַעּמֶ ּגְ  )ן"ע שט"קר(: ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ׂשַ

י . ָנא ִגּבור ְמֵרם. ִיחּוֶדךָ ּדֹוְרׁשֵ ָבַבת ׁשָ  )ש"ד יכ"נג( :ּכְ

ְרֵכם ַטֲהֵרם ְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתךָ . ּבָ ִמיד ּגָ  )ג"ר צת"בט( :ּתָ

רֹוב טּוְבךָ . ָחִסין ָקדושׁ   )ע"ב טנ"חק( :ַנֵהל ֲעָדֶתךָ . ּבְ

ֶאה ֵנה. ָיִחיד ּגֵ ָך ּפְ ֶתךָ . ְלַעּמְ ָ  )ק"ל פז"יג( :זֹוְכֵרי ְקֻדׁשּ

ל ְוָעֵתנּו ַקּבֵ ַמע ַצֲעָקֵתנוּ . ׁשַ ֲעלּומֹות. ּוׁשְ  )ת"ו צי"שק( :יֹוֵדַע ּתַ

רוּ  )בלחש( בוד ַמְלכּותו, ךְ ּבָ ם ּכְ )ו"בשכמל(: ְלעוָלם ָוֶעד, ׁשֵ
  

י ְפֶאֶרת ַצּדִ דֹוִלים ָיִאיר ּתִ ֲחָסִדים ּגְ א ּבַ  )ץ"ג ית"אב(: קָאּנָ

ל ְטָעִמים ְנֻקּדוֹ  ינּו ָרצֹון ֶעְליֹון ׁשֶ  )ן"ע שט"קר(: תִקּוִ

הֶ  ּלָ ֶתר ׁשֶ ַלם ּכֶ ְדלּות ּדֹוִדים ֻיׁשְ ה ּגַ  )ש"ד יכ"נג(: םְנַקּוֶ

ֵלנ ּדְ ִמים ּגַ יק ּתָ ת ֶרֶחם ַצּדִ אֹור ִטּפַ  )ג"ר צת"בט(: וּ ּבְ

ינּו  ינּו ִקּוִ ת טֹוב ֹנַעם ֶעְליוֹ ִחּלִ ְרּכַ  )ע"ב טנ"חק(: ןּבִ

קּו ְגבּורֹות ת ִזּוּוג ָקדוֹ  ,ִיְתַמּתְ ֻעּלַ  )ק"ל פז"יג(: שׁ ְלעֹוֵרר ּפְ

ִמיִמי יק ִיְהיּו ּתְ ִביל קֶֹדׁש ִויסֹוד ַצּדִ  )ת"ו צי"שק(: םׁשְ

רּוךְ  )בלחש( בֹוד ַמְלכּותוֹ , ּבָ ם ּכְ )ו"בשכמל( :דְלעֹוָלם ָועֶ , ׁשֵ
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י ָיא אוֵמר  ִרּבִ ן ֲעַקׁשְ רּוְך הּוא ְלַזּכות , ֲחַנְנָיה ּבֶ דוׁש ּבָ   ָרָצה ַהּקָ
י ָרֵאל  ִרּבִ ה ָלֶהם ּתוָרה ּוִמְצות. ֶאת ִיׂשְ ֱאַמר, ְלִפיָכְך ִהְרּבָ ּנֶ    ,ׁשֶ

יר, ְיהָֹוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקו   יל ּתוָרה ְוַיְאּדִ   :ַיְגּדִ

ל ּדַ א   ִיְתּגַ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ְרעּוֵתיהּ  :)אמן(ְוִיְתַקּדַ י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ   . ּבְ

ל ּדַ ְרָקֵניהּ . ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיהּ   ִיְתּגַ יֵחּה . ְוַיְצַמח ּפֻ : )אמן(ִויָקֵרב ְמׁשִ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו  ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ י ְדֹכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

ַרךְ ): אמן(ָאֵמן  א ִיְתּבָ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ . ְיֵהא ׁשְ

ח ּבַ ּתַ ַאר. ְוִיׁשְ א. ְוִיְתרֹוַמם. ְוִיְתּפָ ֵ רְוִיְתהַ . ְוִיְתַנׂשּ ה. ּדָ ל . ְוִיְתַעּלֶ ְוִיְתַהּלָ

ִריְך הּוא  א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמיּה ּדְ ְרָכָתא: )אמן(ׁשְ ל ּבִ א ִמן ּכָ יָרָתא. ְלֵעיּלָ   . ׁשִ

ָחָתא ְוֶנָחָמָתא   ּבְ ׁשְ ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן . ּתִ ֲאִמיָרן ּבְ   :)אמן(ּדַ

ל תַּ  ַעל ְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ּכָ ָנן ְוַעל ּתַ ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ . ְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹוןִיׂשְ

א ּתָ ׁשְ אוַרְיָתא ַקּדִ ָעְסִקין ּבְ י ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר. ּדְ . ּדִ

א ְוַרֲחֵמי א ְוִחְסּדָ א . ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחּנָ ַמּיָ ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ

א  ְיֵהא :)אמן(ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן  ָלָמא ַרּבָ אׁשְ ַמּיָ ָבע . ִמן ׁשְ ים ְוׂשָ ַחּיִ

ָלה ָרה ְוֵריַוח ְוַהּצָ ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ   . ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן      :)אמן(ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ

ה ְמרֹוָמיו עֹוׂשֶ לום ּבִ לֹום ָעֵלינוּ . ׁשָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ל ַעּמֹו . הּוא ּבְ   ְוַעל ּכָ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן      :)אמן(ִיׂשְ
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