
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  המצריםבבין  כלים חדשיםהאם מותר לחדש 
 אחר ע"י שהחיינו "חיוצא ידכש

לצאת יד"ח מדין שומע  ד.. או אכילת פרי לחולה או מעוברת ,שהחיינו בקיום מצוה ג.. טעם המנהג ב.. ברכת שהחיינו בבין המצריםא. 

 .דברים אחריםלכוון בברכתו לפטור  ז. .לפטור כלי בברכת שהחיינו על מצוה ו.. לצאת לכתחלה על ידי אחר ה.. כעונה

 א. ברכת שהחיינו בבין המצרים 
יש חסידים מחסידים הראשונים שלא היו אוכלים שום פרי חדש בין י"ז בתמוז לט' באב כי ( תתמ ')סי ספר חסידיםהכתב 

יש משום מדת  והוסיף דדוקא( לא 'סי) מהרי"להוכן הביא בשמו  ., ע"כאמרו איך נברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

אין  בימי בין המצרים, פדיון הבן אירעמילתא דאפשר לדחויי כגון פירי או מלבוש, אבל אי מנע מלברך בילה חסידות

הביא דברי המהרי"ל והשמיט )סי' תקנא(  בב"יבזה. אולם  צ"ענשאר בשבאמת ועיי"ש ) ., ע"כמחמיצין את המצוה או הברכה

  .(התיבה צ"ע
 . טעם המנהגב
יום המיתה באינן חמורים מאבל  ימים אלו ודאי דהרי ,תמה דאין זה אלא חומרא יתיראש)שם(  יאור הגר"אבב יעוייןו

 .ברך שהחיינול דרשאי

 השו"עוכן משמע מלשון  .ידותבזה איסור מן הדין אלא מדת חסהכי נמי שאין מבואר דאין הנ"ל בספר חסידים באמת ו

מדיליה כתב )ס"ק מב(  המ"א ןוכ. וכו' ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש טובדשכתב )סי' תקנא סע' יז( 

אבל אין הטעם משום אבילות דהא לא  ,הזמן ההוא זמן פורעניות אין לברך שהחיינו לזמן הזההוא כי טעם האיסור ד

 (גסי' קס)סבנימין זאב הכמשמעות דברי  ודלא)אות טו(  הברכ"י, ע"כ. ולדבריו הסכים מצינו שאבל אסור לברך שהחיינו

. ועי' אף שהמ"א דחק עצמו אינו כלוםכתב ד ביאור הגר"אוב ., ע"כאתינן עלה משום שאבל אסור בברכה זודדמשמע 

 מפקפק על מנהג זה כיון שאם ימות יפסיד את הברכה, עיי"ש.)ס"ק יז(  והט"ז. )מע' בין המצרים סי' א אות ב( בשד"ח

בלא"ה בשבת ד ומ"מ כתב להקל שהביא פלוגתא הנ"ל ונקט להחמיר ע"פ טעמו של המ"א. )ס"ק צח( במ"בולמעשה עי' 

  .תירהרבה אחרונים מסכימין לה

חדש מאחר שאי  בגדאין לקנות אז כלים חדשים או ללבוש  ממילאאין לברך שהחיינו כיון דד (אות ידתקנא  )סי' ב"חהוכתב 

 .)ס"ק צט(המ"ב ו (סי' קכב אות ב) קשו"עה. וכ"כ ר לו לברך שהחיינואפש

 לחולה או מעוברתאו אכילת פרי  ,מצוה שהחיינו בקיום. ג
 ., ע"כלא יחמיץ המצוהו, מברך ברכת שהחיינופדיון הבן  מצוה כגון עלדהנ"ל הוסיף ע"פ המהרי"ל ( שם) שו"עה הנהו

 .ין המצריםבולאכלו בבפרי שלא ימצא אחר ט' באב, מותר לברך ש כתב עוד)שם( והרמ"א 

הפירות פותחין לו תאותו כי אפילו בחול לו לאכול פרי חדש חולה מותר ש ,ר"י צמחהבשם המ 'שכת )אות יג( בברכ"י ועי'

שמותר לתת לאשה מעוברת שכן הדין  ()אות ח הברכ"י , ע"כ. וכמו כן כתבלאכול דברים טובים, ובמקום חולי לא גזרו רבנן

 .)ס"ק צט( המ"ב. וכן פסק )אות לח( השע"ת. והביאו יש לחוש שמא תתאוה ויגרום נזק לה ולולדד ,פרי חדשלה 

אף היא ולא חובה רשות  ה זובלי ברכת שהחיינו, כיון דכמה פוסקים ס"ל דברכ ואכלישנקט שבכה"ג  בברכ"יש יי"עו

אם שבדיעבד ב "אות יממש"כ שם בהברכ"י . ]אלא דצ"ע על )שם( המ"ב. וכן פסק בעושה או אוכל דבר שמברכין שהחיינו

 "תעהשוכן הביא  .(סי' רכה אות ב)שיורי ברכה ב "כ. וכברכת שהחיינו עליו אף , יברךלקח פרי חדש ובירך עליו ברכת הפרי

 [.משמע שגם חולה מברך כתב דמכאן)אות ריא(  ובכה"ח .(שם אות ה) בשד"חעיין ו .)סי' תכח אות ה( אבנ"זה וכן דעת .)אות לח(

 .)אות ריא( הכה"חברכת שהחיינו. וכן פסק עליו שהמותרים לאכול הפרי יברכו  כת' )ח"ב עמ' לו טור ד( שבתשובה מאהבהאלא 

שאם לא יהיה לו הפרי אלא דצ"ע דמאי שנא מהא דכתב הרמ"א לעיל כה"ג. כל שאינם מברכים ב( שם) המ"בהכרעת ו

שכתב לחלק בפשיטות דאם לא יהיה הפרי מצוי יתבטל מהברכה  )סי' שז(בשלמת חיים  ועי' .וכדו' שאוכל ומברךאח"כ 

ח"ד  ישא יוסף) הגריש"א זצ"ל, ע"כ. ודעת אם תרצה לשמוע ברכת שהחיינו אח"כ, אבל במעוברת תוכל וע"כ מברך מכל וכל

  .גוונא מותר לברך ברכה זודבלא"ה דעת הט"ז והגר"א דבכל  דהרשאים לאכול מברכים שהחיינו( אות ג סי' קמג

 דין שומע כעונהמיד"ח ד. לצאת 
חמת הברכה שנמצא אומר שהחיינו לזמן הזה כנ"ל, אבל בלבישת הבגד המ"א ודעימיה נמצא שהאיסור הוא מולפי דברי 

לקנות או ללבוש בגדים חדשים כי לא יוכל לברך  ל דאיןוע"כ כתבו הפוסקים הנ" אין קפידא.לחוד או באכילת הפרי 

שהחיינו, ואף ללובשו  מברכים עליו ברכת אלשאין לקנות בגד חדש אפילו  ב"תר"ח עד אחר מלבני אשכנז "מ ומ] הברכה.

 [. )ס"ק מה( מ"בבו )שם( ברמ"א, )סי' תקנא סע' ו( שו"עב כ"ז ולבני ספרד אסור דוקא בשבוע שחל בו ת"ב כמבואר .אסור

דמצד אחד י"ל דכיון  ,המברך בהיתר לחדש בגד או לאכול פרי חדש כששומעים הברכה מאחריש לדון האם מותר לפי"ז ו

 .ואסור ברכה מפיוהא כמוצי נמצאשומע כעונה י"ל דכיון שיוצא מדין מאידך ועל ידו, שהמברך נוהג כדין רשאי לצאת 

דשומע כעונה אינו נחשב כעונה ממש וע"כ ( לח:)סוכה  רש"יעת ד הנהד במח' הראשונים בגדר שומע כעונה, זה תליד אפשרו

)שם ד"ה שמע  תוס'המתפללין בצבור וש"ץ אומר "קדושה" ישתקו בתפלתן וישמעו בכוונה והרי הן כעונין, ע"כ. אולם דעת 

דמנהגינו כרש"י.  קט סע' ג()סי' קד סע' ז וסי'  השו"עדהוי "כעונה ממש" וע"כ שמיעתו הוי הפסק בתפלתו. ולמעשה כתב  ולא ענה(

)סי'  המ"בדלא הוי הפסק בכה"ג כי נחשב לעונה לענין לצאת יד"ח אבל לא שיחשב כהפסק. וכ"כ  )סי' כה ס"ק ח( הט"זוביאר 

ועי'  .)ח"ו סי' יט( בחת"סכתב שהוי בגדר מחשבה טובה מצטרפת למעשה, וכן הוא  )ססי' ריג( מבוטשאטשובא"א . )כה ס"ק לז(

 .(בס"ד בגליון ע"ט וקצ"חמש"כ בזה 

)ססי' יז ד"ה  הבית שלמהשהרי לא הוי כאומר ממש. ובפרט לדעת  ,לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה ל דרשאי"ז י"ולפי

אלא  ,אין פירושו שהשומע נחשב כמדבר בעצמו דס"ל דשומע כעונהג( -)או"ח סי' כט ס"ק א והחזו"א ותירץ ע"ז וד"ה אמנם בעיקר(

אולם עי' בגליון קס"ב שהארכנו בזה )לצאת יד"ח ע"י השני.  יוצא ע"י דיבורו של המשמיע, דלפי דבריהם י"ל דודאי רשאי

דס"ל  )סי' קא על סע' א ד"ה יכוין באבות( והביאור הלכה)סי' קסז עמ' קמה ד"ה כתב הרוקח(  הב"יוהבאנו מרוב הפוסקים וביניהם 

 .(עולם חשיב כאלו השומע אומר בעצמודל

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
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 מאימתי הזמן הראוי 
 לפדיון הבן

"אך פדה תפדה את בכור האדם ואת  ט"ז( -)במדבר י"ח ט"ו כתיב

בכור הבהמה הטמאה תפדה. ופדויו מבן חודש תפדה בערכך  

 כסף חמשת שקלים בשקל הקדש".

מי שנולד לו בן בכור חייב   -)הל' פדיון הבן סי' א'(  הרא"שוכתב 

לפדותו בחמש סלעים כסף לאחר שיהיה בן שלשים יום,  

שלשים יום   כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה. ואחר שיהיה בן

יפדנו מיד לא יאחר מצוותו, כמו שאמרו חכמים ושמרתם  

את המצות קרי ביה ושמרתם את המצוות אם באתה מצוה  

 .)סי' ש"ה( הטורלידך על תחמיצנה. וכ"כ 

מאימתי יתחייב   -)פי"א מהל' בכורים הי"ז(  הרמב"םולשון 

 בפדיון משישלים ל' יום שנאמר ופדויו מבן חודש תפדה.

דאם  )סי' רס"ט(  תרומת הדשןהביא עוד דברי י' ש"ה( )ס ובב"י

חל יום ל"א בשבת יעשו הפדיון ביום א' )שהוא יום ל"ב  

 ללידתו(.

אין הבכור ראוי לפדיון  -)סי' ש"ה סי"א(  בשו"עוכן פסק לדינא 

עד שיעברו עליו ל' יום. ואחר ל' יום יפדנו מיד. שלא ישהה  

בשבת אין פודין  המצוה. ואם חל יום שלשים ואחד להיות 

אותו בשבת אלא ימתין עד יום ראשון. ע"כ. ומפשטות לשונו 

 נראה דס"ל דאין פודין הבן עד יום ל"א.

דכתב  )סי' רמ"ה(  הסמ"קהביא דברי )סי' ש"ה י"ד(  הב"חאולם 

דצריך לפדותו ביום ל"א ואם פדאו ביום ל' או קודם אינו  

כל שעבר  פדוי. וכתב דנראה דלאו דוקא שלשים ואחד, אלא 

על הבן חדש שלם מעת לעת דהיינו כ"ט יום י"ב שעות  

ותשצ"ג חלקים יתחייב בפדיון. ומ"ש יום שלשים ואחד  

מילתא דפסיקא נקט, דאילו ביום שלשים גופיה צריך  

לדקדק אם הוא מבן חודש ומעלה אם לאו ושמא יטעה  

בחשבונו, ומשום הכי יפדנו ביום ל"א דלא אתא לידי טעות.  

ם חל ל"א בשבת חזינן אם נולד הבן בתחלת ליל  ולפי זה א

ה', דאז כבר ביום ו' בשעה השניה או השלישית של היום  

נעשה בן חודש, פודין אותו ביום ו' ומברכין הברכות ועושין 

הסעודה, דכבר הגיע זמן חיוב פדיונו כיון שהוא מבן חודש  

ומעלה, ומצוה מן המובחר קא עביד דאינו עובר על חיוב זמן  

יונו כל עיקר, ודלא כתרומת הדשן והשו"ע דכתבו דאם  פד

חל יום ל"א בשבת לעולם פודין אותו ביום א'. וציין דהאריך  

לבאר הדבר בראיות ברורות ושכן  )סי' קכ"ה( בזה בתשובה 

 .)סי' שנ"ג( יראיםפסק הר"א ממיץ בספר 

ויש להעיר דאם כדבריו תקשי דהא אף ביום ל"א לאו  

הא אי נולד סמוך לסוף היום לא  מילתא פסיקתא היא, ד

ימלאו כ"ט י"ב תשצ"ג בכניסת יום ל"א אלא לאחר כמה  

 שעות מתחילת היום.  

ואפשר דהבין בדעת הסמ"ק דמ"ש ביום ל"א, הינו ביום  

ממש, ולא בכניסת יום ל"א דהיינו בליל ל"א. וא"כ הוי 

מילתא דפסיקתא, דבכה"ג אף אי נולד סמוך לסוף היום  

 בר עברו כ"ט י"ב תשצ"ג.מ"מ ביום ל"א כ

אלא דאכתי יש להעיר דאף ביום ל"א ממש, לאו מילתא  

פסיקתא הוי, דהא אי נולד בימות הקיץ בסמוך לסוף היום,  

אפשר דבתחילת יום ל"א אכתי לא עבר כ"ט י"ב תשצ"ג  

 מפני שהלילה בקיץ קצר.  

הביא דברי הב"ח, והסכים עמו לדינא,  )סי' ש"ה ס"ק י"ז(  ובש"ך

אף דברי מהרא"י והמחבר יש לפרש כן, ומה שכתבו  וכתב ד

 אם חל יום ל"א בשבת היינו סוף כ"ט י"ב תשצ"ג.

פליג על דברי הב"ח והש"ך  )או"ח סי' של"ט ס"ק ח'(  המג"א אולם

והעלה דאף אם עברו כ"ט י"ב תשצ"ג משעת הלידה אין  

  חכם צבילפדות הבן עד יום ל"א. וכן העלה לדינא בשו"ת 

הביא דברי הב"ח  )ח"א סי' '(  הפנים מאירות ואף  )סי' קע"ד(.

והש"ך, וכתב דלא נ"ל הוראה זו, והעלה דמי שידוע לו  

שנפדה ביום  ל' ע"פ הוראה זו אינו פדוי כלל וצריך פדיון 

 )ח"ב סי' פ"א(. פרח מטה אהרןאחר. וכ"כ בתשובת 

  )סי' של"ט ס"ו( הגר"ז )יו"ד סי' ש"ה ס"ק ט"ו(, הברכ"יוכ"כ לדינא 

דאף אם ימלאו כ"ט י"ב תשצ"ג  )סי' של"ט ס"ק כ"ז(,  והמשנ"ב

בערב שבת, אפ"ה לא יפדוהו ביום ו', לפי שהחודש בתורה  

 
 בס"ד    

  



 

כיון שעכ"פ הוי כאילו אמר בפיו סוף סוף שייך האי טעמא מ"מ  ,אף אם נימא דלא חשיב כאומר ממשיש לדחות דמיהו  

 וצ"ע. שכתב המ"א דהוי כאומר "שהחיינו כו' לזמן הזה".

לפטור חדש לכוין בברכתו על פרי  שנקט שהמברך שהחיינו בסעודת פדיון הבן, יכול ()מע' בין המצרים סי' א אות ד שד"חבשו"ר 

אחר מכן יברכו ול נו ויוצאים יד"חוכווהם ג"כ י מברכת שהחיינו על הפירות שברשותם, את השומעיםעצמו וגם לפטור 

  , ע"כ.ברכת הפרי

שנשאל האם הנזהר לברך שהחיינו מי"ז בתמוז יכול לפטור עצמו )פאפו ח"ב סי' כח(  תשובת פלא יועץמ דשוב העירוניאלא 

ולאכול פרי חדש בברכת שהחיינו ששומע מאינו נזהר, ויישב דלא מבעיא לדעת החולקים על מוהר"ח ממוצירי ז"ל דאינו 

מוהר"ח זכור לאברהם ח"א וח"ג, אלא אפילו לדעת ספר כמבואר ב היסור הברכה אלא האכילה עצמה אסוראגורם ה

, והו"ל כאלו בירך הוא עצמו )כמבואר בב"י הנ"ל(. אלא דעכ"פ כשהוא מע כעונהאסור, דקיי"ל שוי"ל דממוצירי ז"ל 

מ"מ כבר רבו החולקים ומברך שהחיינו על המצוה יש לצדד להתיר לפי דעת הסוברים שהאיסור הוא מחמת הברכה, 

אף לדעת הסוברים  יד"ח ע"י אחר מדין שומע כעונה מבואר דס"ל דאין לצאת עליהם וס"ל דהאכילה עצמה אסורה, ע"כ.

  .שהקפידא היא בברכה

 שנוי במח' דלדעת השד"ח אפשר לצאת ע"י אחר מדין שומע כעונה משא"כ לדעת השו"ת פלא יועץ. שנ"דולפי"ז נמצא 

 צאת לכתחלה על ידי אחרל. ה
בברית מילה כיון שאין המילה  הלא מועילהמברך על המצוה  אחרע"י עצה לצאת יד"ח השכתב ד ל"שד"ח הנדעי' באלא 

כתב דאין אחד מוציא את חבירו בברכת שהחיינו על  אות יא(סוף דף צח פריסקו ) בספר בירך את אברהםודה נעשית על הסעו

 פרי חדש, אלא בסעודה אגב הפת, וזה לא שייך בברית מילה, ע"כ. 

שו"ע בסימן את חבירו בברכת שהחיינו משום שמצינו מח' בושם חשש שא' אינו מוציא  בירך את אברהםעיינתי בספר  שוב

ברכת הפרי אפשר דה"ה לענין  ןוכמו שנח' לעני די"א דבעינן הסיבה, עיי"ש. ברכת הפירות אם א' מוציא את חבירורי"ג ב

 [.(סי' תר על סע' ב) טשאטשוהא"א מב]ובדרך זה הסתפק נמי  ברכת שהחיינו שמברכים עליו.

בברכת שהחיינו  לצאת יד"ח שהחיינו על פרי חדש להתיר דלעיל מבואר דלא חשש לזה דהרי דן פלא יועץ בשו"ת אולם

 ועי' עוד בסמוך.. (פמ"ז אות מד בהגה) השש"כדעת  וכן נר' .לזה יי'דלא חבסימן רי"ג . וכן משמע מסתימת המ"ב ברית מילהב

ועשו בהם ציצית ולא ברכו  ותחדש טליתותאם עשרה קנו פסק דש)סי' ח א"א ס"ק ח(  הפמ"ג אלא דיש לעיין עוד בכל זה ע"פ

 ,לעצמם נהי שא' מברך להתעטף על כולם מ"מ שהחיינו הם מברכים ,ב"סי' כבשהחיינו דמברכים בעיטוף ראשון כמבואר 

משא"כ בקול מצוה שדהיא שאני ה "סי' תקפב עבור כולם כמבוארשופר דהתוקע מברך שהחיינו במצות מנהגינו פ ד"אעו

  .(ס"ק יד שם) המ"בוכן פסק  ה ולבישה, עכ"ל.יבמצוה שיש בה עשי

וע"כ אין להם לברך  ,וה לשל חבירוואין שמחת כל או"א שד דהיינו טעמא דהפמ"גשיח הלכה סי' ח( ) זצ"ל הגרשז"א וביאר

 ,הברכה היא ע"ז שהגיע זמן המצוהמוציא את חבירו כי  חדאשדמצינו שופר תקיעת משא"כ לגבי  ,אלא כל או"א לעצמו

ולפי וה"ה לגבי פירות שהגיע עונתם א' מוציא את חבירו כיון שהברכה היא ע"ז שהגיע עונתם ולגבי זה כולם שוים, ע"כ. 

מחמת שהגיע זמן המצוה דבכה"ג אות שונות, אבל לא בשהחיינו שדבריו כוונת הפמ"ג היא דוקא בשהחיינו על מיני הנ

 ני וכנ"ל.  והארכנו בזה בס"ד בגליון קכ"ד.אחד מוציא את הש

אלא שבנ"ד דאין בידו לברך בעצמו י"ל . השנישבמקום שכל א' מכוון לשמחה אחרת עדיף שא' לא יוציא את נמצא  ולפי"ז

אף כשמברכים על המילה  ולפי"ז .י"ל דיודה בכה"גואף הבירך את אברהם  דיודה הפמ"ג שמותר לצאת יד"ח ע"י אחר.

 יכולים אף אחרים לצאת ידי חובתםיש מקום לומר ד או על פדיון הבן וכדומה ברכת שהחיינו )במקומות שנוהגים כן(

 .בברכת שהחיינו על פרי חדש וק"ו על כלי או בגד חדש

 חיינו על מצוהה. לפטור כלי בברכת שו
כל או"א שווה, אין לפטור  דס"ל דהיכן דיש לחוש שאין השמחה שלבביאור דברי הפמ"ג זצ"ל לפי סברת הגרשז"א אלא ד

 לפטור כלים חדשים וכדו' ע"י ברכת שהחיינו של קיום מצוה וכדו'. שאיןה"ה יש לומר דאחד את השני, 

 ,על מצוה ועל בגד חדשאחת אם מותר לברך ברכת שהחיינו  יצא להסתפקש)סי' כו ד"ה ויש לי מקום(  כת"סב ובדרך זה מצינו

הגוף ועל בגד  דאינו בכלל הנאתאו נימא דברכת שהחיינו על קיום המצוה  ,חשב כדבר א' שעל שניהם מברך שהחיינונאם 

ר שמברך שהחיינו על יו"ט "בוודאי כשא"א בענין אחר כהא דסי' תעיי"ש דו] , וצ"עהוי כתרי מילי בכלל הנאת הגוףדחדש 

 . )סי' כ אות ב( במנחת שלמה לדבריו חששו כ.", ע[דעושה כן משום ספקקפידא כיון  ב' של ר"ה ובגד חדש בודאי ליכא 

שהחיינו  תכדו' פוטרדודאי דברכת שהחיינו על החג ו ,דחה דברי הכת"סש)ח"ד סי' כה סד"ה ושפיר הדר(  שבט הלויבאלא דשו"מ 

שהמקדש בליל סוכות על )סוכה רמז תשסו(  המרדכיבשם הביא להלכה  (סי' תרמא) רכי משההדשהרי על שאר הדברים, 

, ע"כ. ולפי דבריו יוצא ג"כ ת הגוףזמן שבירך על הסוכה פוטר גם היין החדש, הרי מבואר דשהחיינו זה פוטר הנא ,התירוש

דבכה"ג אם היו הפירות לפניו בשעת הברכה נפטרין בברכה אחת. והארכנו )סי' רכה אות יח(  בכה"ח דשהחיינו פוטר. וכן פסק

 בזה בס"ד בגליון קכ"ד. 

 פרי או כליזו ברכה ע"י ולפטור  לכוון לצאתחברו רשאי  אחד מברך בהיתר ברכת שהחיינו בבין המצרים, י"ל דאם מעתה

]אלא דלענין לקנות כלים חדשים  .גדול ום צורךקאלא דכיון דמצינו פוסקים החולקים בזה נראה דאין להקל אלא במ .חדש

משא ומתן של שמחה )כגון קניית רהיטים וכדומה  לענין טוב להחמירד אות יג(סי' תקנא ) שעה"צהכבר כתב מר"ח עד התענית 

 [.)ח"ג סי' פ ד"ה ד"ה ומכונית(אג"מ באפילו שלא מברכים עליו שהחיינו, אבל דבר לצורך העבודה אינו בכלל זה. וכן הוא 

 אחריםלפטור דברים לכוון בברכתו ז. 
 לברך רשאימצוה או על פרי במקום ש . אבל המברך בעצמו עלמדין שומע כעונהוהנה כ"ז לענין אחרים הרוצים לצאת 

( שם) תשובת פלא יועץשבי"ל דודאי רשאי לפטור דברים אחרים דהרי בלא"ה מזכיר "שהחיינו כו' לזמן הזה". ואע"פ  עליו,

מ"מ כבר ודעכ"פ כשהוא מברך שהחיינו על המצוה יש לצדד להתיר לפי דעת הסוברים שהאיסור הוא מחמת הברכה, כתב 

המ"ב הקשו"ע ו המ"א, הב"ח,לעיל דמשמעות הס"ח, כבר מבואר  רבו החולקים עליהם וס"ל דהאכילה עצמה אסורה, ע"כ.

 .הגה ג ד"ה ומ"מ( ה)ח"ג פכ"אור לציון הוכן פסק  .לעשות כןאפשר נראה דלדידן  דהאיסור הוא מחמת הברכה וא"כ 

 
  .בבין המצריםעל כלי או פרי חדש שלא לברך ברכת שהחיינו  בני ספרדבני אשכנז והמנהג הפשוט אצל א'  העולה לדינא,

וכדומה, רשאי לפטור דברים על פרי מחמת שהוא חולה  או( וכדו' פדיון הבן)ר כגון על מצוה תהמברך שהחיינו בהיב' 

לצאת אין , וכדומה שמברך עבור מצוהכגון שנוהג היתר בדבר או  בימים אלו שהחיינוברכת מברך ה' ג .אחרים בברכתו

אין לקנות לבני אשכנז  ב"תמר"ח עד אחר מ"מ . ]ו, ובמקום צורך גדול יש להקלחדשאו פרי ולפטור כלי על ידו  ידי חובה

 [.בשבוע שחל בו ת"ב בגד חדש אפילו כשאינו מברך עליו שהחיינו, ואף ללובשו אסור, ולבני ספרד אסור דוקא

 הוא ל' יום שלמים וצריך שיגיע יום ל"א בשעת הפדיון.

דנוהגים לפדות ביום, וסתם  )סי' ש"ה ס"ק י"ב(  הש"ךעוד כתב 

כתב  סי' קפ"ז(  )מהדו"ת יו"ד ובנודע יהודהולא פירש טעם הדבר. 

דטעמא לפי שלפעמים אכתי לא כלו כ"ט י"ב תשצ"ג בליל  

)או"ח בדגול מרבבה ל"א כגון שנולד לסוף היום ]ומש"ה כתב 

דאם עושה הפדיון במוצאי יום ל"א דהיינו ליל סי' תקס"ח( 

ל"ב, יכול לעשותו אפי' בלילה )והובאו דבריו במשנ"ב שם  

ביאר דהא דלא  ח'(  )ס"קשם  השערי תשובהס"ק כ'(. אולם 

דיעשה הפדיון בליל ל"ב, הוא משום  )ס"ק ט'(  המג"אכתב שם 

דס"ל דהא דנהגו שלא לפדות בלילה אינו משום דפעמים  

שלא עברו כ"ט י"ב תשצ"ג, אלא משום פרסומי מילתא,  

 וע"כ אף אם עושה הפדיון ביום ל"ב לא יעשהו בלילה[.

  דתיבת גומאדכתב משמיה )סי' ש"ה ס"ק י"ז(  בפת"שוע"ע 

דאם נולד סמוך למוצאי שבת, אסור לפדותו  )פרשת ראה אות א'( 

ביום ל"א מיד בבוקר קודם שהשלימו י"ב תשצ"ג בימי  

הקיץ שהלילות קצרים, דעוד לא הושלם הזמן. וכ"ש שאין  

לפדותו בליל ל"א אם לא נשלם כ"ט מעת לעת וי"ב שעות  

 ותשצ"ג חלקים.

כתב להקשות על דברי  "ה סמ"ג( )יו"ד סי' ש בערוך השולחןאולם 

הב"ח והש"ך, דלדעה זו דהעיקר הוא כ"ט י"ב תשצ"ג, אם  

נולד בסוף היום באופן שבהתחלת יום ל"א לא כלה עדיין 

זמן זה נאמר דיצטרך להמתין שיעור זה ביום ל"א, וכל כי  

האי ה"ל להפוסקים לבאר דדבר זה מצוי מאד ויכולים לבא  

ן שמנהגנו לפדות ביום ולא  לידי קלקול, ושמא תאמר כיו

בלילה, א"כ ממילא עבר עליו שיעור זה, ג"כ א"א לומר,  

דאטו מבואר בשום מקום שאין פודין בלילה, ומדינא מותר  

גם בלילה, ולא הוזכר בשום פוסק אף למנהגא בעלמא, ורק  

דרך העולם כן הוא לפדות בבוקר ולעשות סעודה וכמה  

שאין צריך להשגיח על  פעמים שפודין גם בלילה, אלא ודאי 

 י"ב תשצ"ג. עכ"ד.   

דהמנהג במצרים היה  )יו"ד כלל ו' סי' י'( בגינת ורדים וע"ע 

לעשות מצות פדיון הבן בליל ל"א ואין ממתינין למחרתו.  

ושו"ט בדברי הש"ך והעלה דלא משגיחינן בהך מנינא דכ"ט  

  )יו"ד סי' ש"ה ס"ק בברכ"יי"ב תשצ"ג כלל ועיקר. והובאו דבריו 

 .י"ד(

נמצא דהרוצה לצאת ידי חובת כל הדעות לא יפדה בנו אלא  

ביום ל"א, ואחר שעברו כ"ט יום י"ב שעות ותשצ"ג חלקים  

)סי' של"ט ס"ק ז' וסי'   המשנ"במשעת הלידה. וכן העלה לדינא 

דיש להזהר בתרוויהו. ]ומ"מ מנהג בני תקס"ח שה"צ ס"ק כ"ד( 

 אשכנז דאין פודין בליל ל"א[.

ג בני ספרד בארץ מצרים היה לפדות בליל ל"א,  אולם מנה

ולא היו משגיחים אם עברו כ"ט יום י"ב שעות ותשצ"ג  

דכן ראוי לעשות,   הגינת ורדיםחלקים משעת הלידה. וכתב 

)כללים מערכת הפ'   בשדי חמד. ויעויין עוד בברכ"יוהובאו דבריו 

דכתב דכמדומה לו מנהג עיה"ק ירושלים ת"ו כמנהג  כלל ל"ט( 

מיר לעשות הפדיון ביום ל"א בשחרית, ושכ"כ הרב מעשה  אז

רוקח דכן מנהג אזמיר ובכל אותה המלכות וא"כ גם א"י  

בכלל. אלא דמבואר בדבריו שם דס"ל לדינא כדבר פשוט  

דמצי לפדותו אף בליל ל"א אע"פ דלא עברו כ"ט יום י"ב  

 שעות ותשצ"ג חלקים מעת הלידה ע"ש.

 

 
 
 

 

 (י) קדששבת ב התורה לימוד
ובגלל זה  " - גודל מעלת המחדש חידושי תורה בשבת

אשרי הוא מי שנשמתו מעידה בשבת לפני המלך על חידושי  
שלו וכל אלו הנשמות של   תורה, שהקב"ה וכל הפמליא

הצדיקים שהם בגן עדן כולם מתעטרים בדיבור ההוא...  
אשרי חלקם של כל אלו העוסקים בתורה ביום השבת יותר  

 תרגום הזהר פרשת שלח קעג:() ".מבשאר ימים

ובודאי הקב"ה  " - גם חידוש בעבודת ה' נחשב חידוש
ד,  אינו בא בטרוניא עם בריותיו לחדש דוקא חידוש נפלא מא

אלא לפי שכלו יהולל איש, איש אל משא שכלו... הן לברר  
איזה דינא דגמרא לפי האמת ע"פ פרוש תוספות ומפרשים  

".  או לחדש פירוש אמיתי בפסוק של תורה נביאים וכתובים
 יסוד ושורש העבודה ח, יב()

גם נראה לי ברור, אם חושב אדם איזה שעה ביום שבת  " -
קדש לחדש בשכלו איזה הנהגה טובה בעבודת יוצרנו 
ובוראנו ית"ש ויתעלה, שיתנהג בהנהגה ישרה זו כל ימי  
השבוע... הן בהנהגת טהרת המחשבה, הן בהנהגת הדיבור...  
הן בהנהגות התמדת לימודו... הן בהנהגות כוונת התפילה  

הנין... זה ברור שמלאכת מחשבת ישרה כתורה  או בברכת הנ
יחשב, והבורא ית"ש ויתעלה ישתעשע בחידוש זה בפמליא  
שלו... וחישב עם קונהו כאילו חידש סתרי תורה על דרך  

 יסושו"ה שם()". האמת
 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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