
 

המקיים מצווה בפעם 
הראשונה בחייו האם 

 יברך שהחיינו
העושה לולב ]סוכה מ"ו.[ אמרינן בגמ' 

לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו 
לזמן הזה, נטלו לצאת בו אומר ברוך אשר 
קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב וכו'. 
העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו 

יימנו וכו', נכנס ליישב בה אומר אשר וק
 קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה.

ט"ו[ -]ברכות פ"ו הי"דעוד איתא בתוספתא 
העושה כל המצות צריך לברך, העושה 
סוכה לעצמו אומר ברוך שהגיענו לזמן 
הזה, נכנס לישב בה אומר ברוך לישב 
בסוכה וכו'. העושה לולב לעצמו אומר 

הזה, וכשהוא נוטלו ברוך שהגיענו לזמן 
אומר על נטילת לולב וכו'. העושה ציצית 
לעצמו אומר ברוך שהגיענו וכשהוא 
מתעטף אומר להתעטף בציצית. העושה 
תפילין לעצמו אומר ברוך שהגיענו וכשהוא 
מניחן אומר אשר קדשנו להניח תפילין. 
המל צריך ברכה לעצמו על המילה, אבי 

שנו הבן צריך ברכה לעצמו ברוך אשר קד
במצותיו וציונו להכניסו בבריתו של אברהם 
אבינו וכו' )ולא הוזכר בדברי התוספתא 

 דמברך שהחיינו במילת בנו(.
עוד תניא ]ברכות לז: ומנחות עה:[ היה 
עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר ברוך 
שהחיינו וקימנו, נטלן לאכלן אומר המוציא 

 לחם מן הארץ.
ל עומד, היה ישרא [שם ]ברכותופרש"י 

ונתנה לכהן להקריבה, אומר ברוך שהחיינו 
אם לא הביא מנחות זה ימים רבים. 

כגון שלא הקריב כהן זה  –ובמנחות פי' 
עדיין מנחה מימיו, או שהקריב מנחה 
חדשה כגון מנחת העומר אומר כהן 

 שהחיינו.  
על פי' הרש"י  הקשו[ שם ]בברכותובתוס' 

יב שם, וביאר דאיירי בכהן העומד להקר
ראשון במשמרתו, וכ"ד משמרות היו וכל 
שבת מתחדשת משמרה אחרת, א"כ כל 
משמרה אינה אלא ב"פ בשנה, וכיון שיש 
להם זמן קבוע מברכין שהחיינו, ודלא 
כפרש"י במנחות דמיירי בכהן שלא הקריב 

 מעולם. עכ"ד.
תוס' אי רש"י וובפשטות נראה דנח' 

מברכים שהחיינו על קיום מצווה בפעם 
 ונה בחייו בכה"ג שאין קבוע לה זמן. הראש

 –וברמב"ם ]פי"א מהל' ברכות ה"ט[ כתב 
כל מצוה שהיא מזמן לזמן כגון שופר ולולב 
וסוכה ומקרא מגילה ונר חנוכה, וכן כל 
מצוה שהיא קנין לו כגון ציצית ותפילין 
ומזוזה ומעקה, וכן מצוה שאינה תדירה 
ואינה מצויה בכל עת שהרי היא דומה 

שהיא מזמן לזמן כגון מילת בנו  למצוה
ופדיון בנו מברך עליה בשעת עשיה 

 שהחיינו וקיימנו.
ומבואר דס"ל דא"צ דיהיה זמן קבוע 
למצוה, אולם עכ"פ בעינן דאין המצוה 
תדירה ואינה מצויה בכל עת )מלבד במצוה 
שהיא קנין לו שמברך בכל גווני מחמת 
הקנין(. ולא הזכיר דין המקיים מצוה בפעם 

 אשונה בחייו.הר
ובמחבר ]או"ח סי' כ"ב[ כתב דהקונה טלית 
חדשה ועשה בו ציצית מברך שהחיינו דלא 
גרע מכלים חדשים. והשמיט בהלכותיו 
ברכת שהחיינו בתפילין. וטעם הדבר ע"פ 
מש"כ בב"י לפרש דברי הטור דכתב דינא 
דברכת שהחיינו גבי טלית חדשה ולא 

שאין הזכירה גבי תפילין, לפי דס"ל לטור 
מברכין שהחיינו אלא על מצוה דמזמן 
לזמן, ושאני ציצית דמברך מחמת שקנה 
הטלית וכדין קונה כלי חדש. וכ"כ המג"א 
]שם ס"ק א'[ דאין מברך שהחיינו על 

 המצוה כיון דאינה בא מזמן לזמן.
ובפתח הדביר ]או"ח סי' רס"ג ס"ה אות ז'[ 
כתב  דהמברך בפעם הראשונה בחייו על 

או על תפילין אפי' חדשים, לא טלית ישנה 
נתברר בזה דעת המחבר, די"ל דכיון דס"ל 
לברך שהחיינו על מצוה הבאה מזמן לזמן 
ודאי סובר דעל מצוה בפעם האשונה נמי 
מברך, או דילמא עד כאן לא מחייב לברך 
שהחיינו אלא במצוה הבאה מזמן לזמן 
מחמת דשלא בזמנה אין בידו וביד שום 

צוה שהיא תדירה אדם לקיימה, אבל מ
כציצית ותפילין שכל יום זמנה אפי' בפעם 

 הראשונה שמקיימה אין מברך זמן. 
ח ס"ב[ כתב דמי סי' כוהנה ברמ"א ]יו"ד 

ששוחט פעם ראשונה מברך שהחיינו על 
הכסוי, אבל לא על השחיטה דמזיק לבריה. 
ולכאו' מבואר דס"ל דיש לברך שהחיינו על 

 ו. קיום מצוה בפעם הראשונה בחיי
ובמג"א ]הנ"ל[ הקשה על ההיא דינא 
דאיתא באו"ח דאין מברכין שהחיינו על 
המצוה כיון שאינה באה מזמן לזמן, מדברי 
הרמ"א הנזכרים, וכן הקשה מהא דמברך 
שהחיינו במילה ופדיון הבן ]כמבואר ביו"ד 
סי' רס"ה[, וכתב דצריך ליישב דהנו לא 

 שכיחי כ"כ וע"כ מברך עליהם שהחיינו. 
פמ"ג ]בא"א שם[ כתב להעיר על דבריו וב

דהלא דברי הרמ"א ביו"ד אינם ענין לכאן 
דהתם איירי במקיים המצוה בפעם 

 הראשונה בחייו.

 בעמוד הבא[ ]המשך

 

 בס"ד

 מיקתאעתא מעש
 םהעינייב להמתין לאוטובוס 'מהדרין' משום שמירת וחי איכאאם ה

 איכא דרכא אחריתא.ה. כשאינו מכוון. ד. איסור עצמי או שמא יבוא לידי תקלה. ב. איסור הסתכלות. א. 
 סור הסתכלותיאא. 

 משמע מדברי הש"ס ., "אחרי עיניכם" זה הרהור עבירה(במדבר טו, לט) "ואחרי עיניכםלא תתורו אחרי לבבכם ו" יב:() בברכותאיתא 
מלאו זה הוזהרנו "שכתב  )ל"ת מז( רמב"םבספר המצות ל מבואר וכן .עצם איסור הסתכלות אלא על הרהור עבירהדאין אזהרה זו על 

 הביאור הלכהוהביאו , )מצוה שפז( החינוך ובדרך זה כת'". שלא נמשך אחר ההנאות והתאוות הגשמיות והתעסק המחשבה בהן תמיד
י"ל שאין איסור תורה בהסתכלות  המרב"ם לפי דבריו. )ח"ב עמ' ו ט"ג( בגרי"פ לרס"גלא מנה לאו זה, ועי'  הרס"גאולם  .)רסי' א סד"ה הוא(

 ע רסי' כא()אה" בטור]עי'  "מכת מרדות"שהעובר על איסור הנ"ל מכין אותו שכתב  (פכ"א ה"ב) ביד החזקהוכן משמע מדבריו  )ללא הרהור(
שהרי  בזה, צ"עלכא' ]אלא ד .דעת הרמב"םב סי' מד( ע)ח"ב אה" פנ"יובשו"ת  סי' כא ס"ק ב( ע)אה" ב"שב ,)שם( מגיד משנהבוכ"כ  .[)שם(ובב"י 

 רה עלמשמע דילפינן מפס' הנ"ל דאיכא אזה, ע"כ. וגו' ולא תתורו שנא' הוא לעון גדום ישראיית העיני 'כתתשובה פ"ד ה"ד( הל' ) הרמב"ם
 )מצוה לא( הסמ"קמש"כ וכ, 'עבירה'הרמב"ם הנ"ל שעוברים על "לא תתורו" ע"י הסתכלות לשם  דכוונת אפשרו. עינייםשמירת ה

  [.עבירהלשם  בהןהוזהרנו שלא להסתכל ש
]ומדבריו משמע . תכל אדם בעריות פן יוקש בהם, ע"כשלא יס מפס' הנ"ל שהוזהרנונקט  )שערי תשובה שער ג אות סד( הרבינו יונהולם א

 ה"ר יונהבשם  רסי' כא( ע)אה" "יבב ועי' .(וסא. ד"ה אחורי )ברכות כד. ד"ה לאסתכולי בה מרש"ישהאיסור תורה הוא דוקא בעריות. וכן משמע 
דבתולות דידן ז(  )סי' עה סס"ק במ"בועי'  ."עולככת' דכן הוא  כא ס"ק ב( סי') בב"שו ,דבפנויה איכא איסור מדברי קבלה )אגרת התשובה יט, כ(

 הביאו דברי הרבינו יונה. (שם ע"ה)אהב"י ו (ואות ד )פכ"ב אות א חרדיםב עי'ו .[בכלל עריותוהם  ,בכלל נדות הם משיגיעו לזמן וסת

איסור בזה אף לדעת הרמב"ם יש  ס"ק א(שם ) העצי ארזיםולדעת  .עבירה אסור[ל ה להגיע]ומדבריהם משמע דהסתכלות אף ללא כונ
)סי' עה  הפמ"ג וכן פסקו .לאו שאין בו מעשה אלאו שבכללות או משום שהו אש"כ שמלקין אותו מכת מרדות הוי משום שהוומתורה 

)מצוה  בסמ"קועי'  .דלא תתורו וגו' הנות עובר בלאושהמסתכל אפי' באצבע קטנה ל ס"ק ז( שם) והמ"ב )כלל ד אות ד(החיי אדם  ,מ"ז ס"ק א(

 ,זה איסוראולם הרמב"ם לא מנה  .)שם אות לב( הרבינו יונהוכ"כ  ,כ.() ע"זהכדאיתא  "ונשמרתם"על נהנה בהסתכלות עובר שהלא( 
  )שם(החזו"א שס"ל שאיסור ראיה נוהג בקטנה מגיל ג'. אולם  )סי' עה ד"ה טפח( בביאור הלכה. ]ועי' לענין אחר מנאו )מצוה יא( הרמב"ןו

הגרח"ק שליט"א ור מעיקר הדין, והכל לפי מציאותן וקטנותן של הקטנות. ודעת אלו שאין יצר עליהן מחמת קוטנן אין איסכת' ש
המנהג ש( 13)הליכ"ש תפילה פ"כ הגה  הגרשז"א זצ"ל ודעת אליבא דהחזו"א שהאיסור הוא בערך מגיל ז'. )דרך שיחה פר' קדושים עמ' שנח(

  .החזו"א[כ
 ב. איסור עצמי או שמא יבוא לידי תקלה

בהא דרב גידל, עיי"ש  )כ.( ברכותיונה משמע שאין זה איסור עצמי אלא שמא יבוא לידי תקלה. וכן מוכח מהגמ' והנה מלשון הרבינו 
והוכיח כן מהא  )קידושין פב. ד"ה הכל( בריטב"אדחיי' שמחמת הרהור יבוא לידי עבירה. וכן הוא  )מה.(מסנהדרין וכן מוכח ברש"ש. 

[, ומ"מ כת' שם שאין ראוי להקל )ד"ה יתיב( בתוס'ערי טבילה ולא חייש איצר הרע ]עיי"ש דרבי יוחנן הוה יתיב אש )פד.(בב"מ דאיתא 
)תשובה פ"ד  מהרמב"ם. וכן משמע )מצוה ל( בסמ"קבזה אלא לחסיד גדול שמכיר ביצרו, ולא כל ת"ח בוטחין ביצריהן, ע"כ. וכן מבואר 

שכת' שמה שמצינו קצת מעשים בגמ'  )מצוה קפח( בחינוך. )ועי עוד ג אות ב()חוט שני ח"ג קובץ ענינים ס"ק  הגרנ"ק שליט"א. וכן פסק ה"ג(
מראים סותרים מה שאסרו חז"ל בדברים אלו, אין זה סתירה, כי דוקא במקום מצוה הוא שהיו מקילין קצת. ועוד שהם ז"ל היו 

מרוב דבקותם בתורה ובמצוות. אבל  כמלאכים, והיתה מפורסמת כוונתם לכל העולם כשמש, ולא היו מרגישים הרגש רע בשום דבר
  והארכנו בזה בס"ד בגליון ק"ד. אנחנו אין לנו לפרוץ אפי' גדר קטן בענינים אלו כלל, ע"כ(.

 . איסור ראייהג

משמע דדוקא  )אס"ב פכ"א ה"ב( הרמב"םכולל אף "ראייה" בעלמא. אלא שמלשון  לכאורה יראה שאיסור זה )כ.( בע"זבגמ' המעין הנה ו
דלא אסור להסתכל אלא כשמכוין )סי' עה אות א(  הב"ח "כוכועי' לקמן[.  ,]ועיי"ש דאיירי במקומות הגלויים עובר באיסור "המסתכל"

 )שם( פמ"גה סי' ג( פ"ב)כתובות  היש"ש דברי הב"ח כת'וכ. בכל גוונאאסור דק"ש  פרט לשעת שקוראלראות דאז נהנה ואיכא איסור 
 השהסתכלות פירוש)כלל הה"א אות קעט(  ביד מלאכי וכן )סי' רכה ס"ק כ(במ"א  'ועי .ע"פ הרמב"ם הנ"ל ערוה()ברכות כד. על רש"י ד"ה צל"ח וה
תשובה עמ' מא -)טהרה בעץ חייםו )ברכות כד.( יעב"ץב תמצא בהבטה יותר מהרואה. וכן כי המסתכל מוסיף ומדקדק כל מקום יותר מראיהב

אם לא מצד המוסר ואדם חשוב יש לו ליזהר בכל גווני.  אה שריאנהראיה בעלמא לפי תומו בלא ד )סי' עה סס"ק ז(מ"ב ה וכן פסק .אות צט(
 .וצע"ק[ )ססי' רכה( בביאור הלכה]ועי'  .ראיה בעלמא אסור אף יםלהיות מכוס כםדבמקומות שדר )שם( גהפמ"בשם  אלא דהוסיף

בפתח  ,)שם(ביד מלאכי בזה עוד ]ועי'  עיי"ש ,)או"ח סי' מ( מבאג" כבר יצא ליישבהמ"מ  ,בע"ז הנ"ל מהגמ' ל זהקשה עאכתי ואע"פ ש
ואם היא  ,ג' שנה ויום א'דהוא מבת )סי' עה ד"ה טפח(  בביאור הלכהולענין טפח באשה ערוה כתב . )ע"ז שם(בעבודת עבודה ו)ע"ז כ.(  עיניים

שאין דעתן של בנ"א עליהן בזה שיעור בשנים אלא כל  דאין 'כת )סי' טז ס"ק ח ד"ה כתב במ"ב( החזו"א אולם בתו הוא מי"א שנה ואילך.
דברים שבקדושה יש לש, אלא דלא נוהגים כהביאור הלכה בזה)הליכות שלמה תפילה פ"כ ה"ט( הגרשז"א זצ"ל ודעת  .תן מותרונמחמת קט

 .[)או"ח ח"א סי' כו( באג"מו (ו סי' ג)ח" בקובץ תשובותועי'  להחמיר.
 . כשאינו מכווןד

הפרוץ מרובה שבעוה"ר  בזמנינו לצרכים שונים או בנסיעות באוטובוס וכד'נו ידינו ורגלינו בהליכתנו ברחוב אאיך מצ יןעייש ל עתהמ
 . על העומד

. מותרת לה אלא דאינו מתכווןממנה של אדם ויכול להשתמט  על כרחוב ההנאה מדברים אסורים הבאד )כה:(בפסחים  מבוארוהנה 
דהנאה הבא בעל כרחו פירושו  )חולין לב. ופסחים ו: ברי"ף(הר"ן וביאר  .)מא"א פי"ד הי"ב( הרמב"םו )סי' ב( הרא"ש, )ו: ברי"ף(הרי"ף כן פסקו ו

כיון שהוא אסור בהנאה דאע"פ  לאדם ממילאהמגיע  ממילא, כגון ריח של ע"ז האיסור מגיע אליולכאן בשבילו אלא  האדם שלא בא
דאסור לשמוע כלי שיר של  )יו"ד סי' קמב סע' ו( בשו"עוכן פסק  .או שמיעה הר התלוי בראי. וכן הדין בדבשרי לא מיכווין להנותשהוא 

 הש"ךוהביא . דמ"מ אם אינו מתכוין, מותר, ע"כ הרמ"אעבודת כוכבים או להסתכל בנוי עבודת כוכבים, כיון שנהנה בראייה. וכתב 
דמשמע דדין זה אמור בכל האיסורין אף באלו שעושה  )שם( כהרמב"ם ]דלא דהדין כן בכל האיסורים התלוים בראייה וכדו'. )שם ס"ק לד(

ד"ה לא שם ) תוס'לדעת  בביאור דבריו. והנה )ח"ב סי' נ אות ז( באחיעזרבדעת הרמב"ם. ועי' )פסחים שם(  והפנ"י )שם( הכס"מע"י מעשה. וכ"כ 

)יו"ד סי'  הש"ך. וכן פסק סתום נחיריו שלא יהנה מן הריחוכגון שיכול ל ,פסיק רישא ועוד ראשונים היתר זה הוא דוקא אם ליכא אפשר(

פירש ש (אות יד )כלל ו בבאמ"חבספר ח"ח  'ועי שריא. פסיק רישא אף אם איכאנקט דד )חולין לב. ופסחים ו: ברי"ף(כהר"ן דלא  קמב ס"ק לד(
  .עיי"ש[ריו ולא להריח אין ההליכה למקום הריח נחשבת כמעשה, ידכוונתם שכיון שיכול לסתום נח

 בעל הבן איש חיכדברינו  'כתושו"מ ש ליכא איסור.להנות כיון דלא קא מכוין  ,'וברחובות וכד נמצא דאע"פ דאיכא פירצה גדולה
 )סי' קנז ס"ק ח( בדרכ"ת]ורופא המרפא רשאי בלא"ה להסתכל לצורך הרפואה דבעבידתייהו טריד, עי'  .()שאלה שצד תורה לשמהשו"ת ב

 .[ע ח"ב סי' יח ד"ה ולע"ד לק"מ()אה" ובמחנה חיים
 . איכא דרכא אחריתאה

ואי  הוא רשע אאם איכא דרכא אחריתבשעה שעומדות על הכביסה ההולך לצרכיו ד (:)נז בבא בתרא הגמ'דברי מ בזה צ"עלא דאכתי א
 )ברכות סא.( ברש"יעוד י' וע .)ד"ה למינס( ברשב"םעיי"ש . )ואע"פ שאנוס הוא מ"מ צריך להטות עיניו לצד אחר אליכא דרכא אחרית

אע"פ דאיכא דמבואר דנת הסוגיא בפסחים הנ"ל לפי מסקלכאורה קשה ו .(דהתם מיירי שהיו מקומות המכוסים גלוים )שם( וברשב"ם
 . אמאי קרו לו רשע בכה"ג, ואינו מכוון להנות כללד כיוןליכא איסור  אדרכא אחרית

היא  בב"ב "ועיינתי הרבה בהאי קושיא ונ"ל דסברת הגמ' וכתב אמ"ח אות יד(ר כלל ו בה"לש) פץ חייםבספר חובאמת כבר עמד בקושיא זו 
צרו עליו בעל דבעריות מפני שנפשו של אדם מחמדתם צריך להחמיר יותר, דהגם שעתה חושב שלא ניחא ליה בהנאה זו פן יתגבר י

משום שעבר על דברי חכמים שחששו למכשול ואם  ,אבכלל רשע הו א. ולפ"ז יוצא דאם איכא דרכא אחריתה"זכרחו ויבא להרהר ע"י 
  .להטות עיניו לצד אחר משום מדת חסידות עליו אלא דאפ"ה ,לית לן בה אליכא דרכא אחרית

איסור הליכה אחורי אשה שם לגבי סיום דבריו דאיירי בהחמירו, כוונתו  אדאפי' לית ליה דרכא אחרית סיים שם]ואע"פ שהח"ח 
עמ'  )ח"ג בחוט שני. שו"מ וזה פשוטנמצא חולק על דברי הראשונים שם,  , דאם לא תימא הכינו חז"ל, עיי"שדהוא איסור בעצם שתיק

ויש לציין שמדברי הגמ' בב"ב והח"ח הנ"ל יוצא דהיתר דלא  .)אשרי האיש פט"ז אות יא(הגריש"א שליט"א וכן דעת  ,שכת' כדברינו רסד(
ורא בכה"ג, כי כנ"ל, וע"כ היינו טעמא דליכא איס שאף ראייה בעלמא בהן אסורהקמכוין נא' אף לענין מקומות המכוסים אע"פ 

והנה מש"כ דלהטות עיניו  ראייה בעלמא אסורה דוקא כשמכווין לראות אע"פ שאינו מכוון להנות, אבל כשרואה בע"כ ליכא איסור.
מחייב להטות עיניו, וע"כ צ"ל דס"ל שחכמים מוכח דמן הדין  )שם( ביד רמ"ההרשב"ם בסוגיה, אולם  הוי ממדת חסידות הוא ע"פ

 .[)ברכות סא. על רש"י ד"ה אחורי( ביעב"ץו )שם( ברבינו גרשום עוד ועי' .אף בזההחמירו 
כנ"ל, אלא דכ"ז דוקא אם ליכא דרכא  דלא מכוין להנאה כללמצא דאף שבזמנינו בעוה"ר המכשלה מרובה ליכא איסור כיון נ

 דאיכא דרך רושופי "איכא דרכא אחרינא"דשכתבו  (מח: ד"ה אי)ע"ז  בתוס' 'עיאלא ד. אסור ארית, אבל אם איכא דרכא אחאאחרית
 . )ח"ג עמ' רסד( בחוט שני ן הביאוכ ,סע' ט( שם) בשו"עוכן פסק . הוא דרכא אחריני ליכאבכלל אם הוא ארוך יותר אבל  ,קצר כזה

 "ז]וכ .מקרי אדהרי ליכא דרכא אחרית ,"קו מהדרין"עיקר הדין להמתין לאם זמנו בהול אינו חייב מ 'ווכד לאוטובוס הממתין"ז יולפ
נמצא ח"ו עובר על איסור תורה, עי' . והבא בע"כ האהנר דתאסור דלענין זה ליכא הי הרהור משוםכשיש הרהור, אבל משום אם ליכא 

עי' ו )אה"ע ח"א סי' נו( באג"מועי'  ,)ח"ג עמ' רסד( בחוט שניכ"כ ו ,)כלל קכז אות ב( ובחכ"א כא ס"ק ב( ')סי בב"ש ,)שם אות לב( בשער"ת ,)כ.( בע"ז
  .[בליון שע"בד "עוד מש"כ בס

 ב| ה'תשע''שלח | פר'   ק"דגליון 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

ובט"ז ]באו"ח שם ס"ק א'[ כתב לחלוק על המחבר 
בביאור דברי הטור, והעלה דמ"ש הטור ציצית הוא 
לאו דוקא וממילא נדע דה"ה תפילין. וסיים דמ"מ 

בין בתפילין, בפעם הראשונה שמברך  בין בציצית
עליהם יש לו לברך שהחיינו, כמ"ש רמ"א ביו"ד 
לענין כיסוי הדם, ומיניה לכל מצוה שאדם עושה 
בפעם הראשונה בחייו. ובא"ר ]שם ס"ק ב'[ אחר 
שהביא דברי הט"ז כתב דמשמע דכו"ע מודים בזה 

 שמברך בפעם הראשונה שמתחנך בה. 
מ"ח ס"ק ד'[ די"ל דההיא וכן הסיק התבואות שור ]ש

 דינא אתיא לכו"ע, והכי קימ"ל לדינא. 
וכ"כ לדינא הלבוש ]יו"ד סי' כ"ח ס"ב[ דהשוחט 
בפעם הראשונה ומכסה הדם יש לו לברך שהחיינו 

 על הכיסוי כמו על חינוך שאר כל המצות.
כתב להקשות על דברי [ ]יו"ד סי' כח ס"ק האולם בש"ך 

ימ"ל דאין מברך הרמ"א שם, דהלא גבי ציצית ק
שהחיינו אא"כ קנה בגד חדש מטעם שקנה כלים 
חדשים, וכן משמע מדברי הר"ן ]סוכה כ"ב ע"ב[ 
שכתב דהטעם דאין מברכין שהחיינו אתפילין משום 
דלאו מזמן לזמן קאתי, וכ"כ הרשב"א ]בתשובה ח"א 
סי' קכ"ו[, וא"כ כ"ש בכיסוי. ואפי' לדעת הרמב"ם 

תפילין, היינו מטעמא דמברך שהחיינו על ציצית ו
 שכתב שם שהם מצות שהם קנין לו משא"כ בכיסוי. 

שכתב בשם א[ ]סי' שעומצאתי ברוקח  –ואחר כן כתב 
ריב"ק משפירא שכל מצוה שעל האדם לעשותה ולא 
עשאה ומתחנך בה לכתחילה צריך לברך שהחיינו, 
והביא ראיה לדבריו מדאמרינן במנחות היה עומד 

ים אומר שהחיינו, שנתחנך ומקריב מנחות בירושל
לעובדת הזמן, עכ"ל. ואפשר דע"ז סמכו לברך 
בכיסוי. אבל צ"ע לפי"ז אמאי אין מברכין שהחיינו 
על ציצית ותפילין ושאר מצות שמתחנכים בהם, 
אע"כ סבירא לן דאפי' במצוה שמתחנכים בה אין 
מברכין שהחיינו כל שאין זמנה קבוע, וכמ"ש התוס' 

 א"כ ה"ה בכיסוי. וצ"ע. והרשב"א בברכות, ו
כתב דהא דמברך שהחיינו [ ]שם ס"ק אובבית הלל 

בכיסוי הדם הוא מפני שמחמת המצוה נהנה אח"כ 
באכילה, והרי הוא כפרי חדש דקימ"ל שמברך 
שהחיינו אע"פ שאינו אוכלו, וה"ה כאן מאחר שהוא 
לו דבר חדש ומכח כיסוי זה הוא ראוי לאכילה, ויש 

ת ה'. ואינו דומה למזוזה בו שמחה שמקיים מצו
 ותפילין שהוא תדיר ואין שייך בהם אכילה.  

כתב לחלק בין מצוה  []כרתי ס"ק גובכרתי ופלתי 
שחובה על האדם לעשותה כמו תפילין, או ציצית 
דעכ"פ בעידנא דריתחא נענש עליה, דעליהם אין 
לברך שהחיינו. לבין מצוה דאין מחויב בה כלל כגון 

מחויב להמציא עצמו לשחוט כיסוי הדם, דאין 
להתחייב בכיסוי הדם, ורובן של ישראל אינן שוחטין 
ומכסין, ולכן אם באה המצווה לידו מברך עליה 

 שהחיינו.
אחר שהביא דברי הש"ך בשם [ ד ]שם ס"קובפר"ח 

ריב"ק, כתב דריב"ק נמשך אחר פי' רש"י במנחות 
שפי' דאיירי בכהן שלא הקריב מעולם, אבל התוס' 

"א בברכות פי' שם דאיירי במשמרות שקבוע והרשב
להם זמן, ולפי דבריהם לא הוזכרה ברכת שהחיינו 
בחינוך מצות. ולענין דינא כיון שהתוס' והרשב"א 
מסכימים שלא לברך דבריהם נראין עיקר, ועוד 

 , הכי נקטינן, ודלא כהג"ה.ב"לדס
הש"ך הניח בצ"ע,  – 'כת[ ס"ק ד]שפ"ד ובפמ"ג 

א לברך שהחיינו בפעם ראשון על והפר"ח הסכים של
הכיסוי, ועי' כנה"ג בהגהות הטור הניח בצ"ע באות 
ז', לכן יראה וודאי דאין להכניס עצמו בספק ברכה, 

 הסכים לברך. וצ"ע.]ס"ק ד[ והתבואות שור 
הנה בין להפוסקים כהמחבר ובין להפוסקים כהרמ"א 

, ועל כן מן הראוי שיעשה 'לא יצאנו בזה ידי מח
גבי תפילין  ]סי' כ"ב ד"ה קנה וכו'[מ"ש הבה"ל האדם כ

דמן הנכון שיכניס עצמו להתחייב  -חדשות 
בשהחיינו מצד אחר ויכוין לפטור גם את זה. וכמו 

ובפרט אם הוא לובש עתה התפילין פעם  -שסיים שם 
ראשונה בחייו בודאי יראה לעשות עצה זו דיש 
פוסקים שסוברים דעל כל מצוה שאדם עושה פעם 

 שונה בחייו יברך שהחיינו. רא
 
 

 פ. שליט"א[ נכתב ע"י הרב ש.]
 

 פניני מוסר
 עניני לימוד התורה 

 - ע"י עסק התורה מתקיימת תכלית הבריאה
. נשלם כוונתו יתב' רה הקדושה"ועל ידי עסק התו

התורם שיעסקו בה  בבריאה שהיה רק בשביל
 ,ישראל. כמאמרם ז"ל בראשית בשביל התורה כו'

ובשביל ישראל כו'. ובשביל משה כו' שהוא הסרסור 
 בקבלת התורה. 

וכביכול הוא ית' שמח במעשיו בעולמו ובריותיו 
 ,שמעלים חן לפניו ית' כשעה ראשונה בעת הבריאה

מדרש כמו שקיוה הוא ית' בעצמו כביכול. כמ"ש ב
למלך שבנה פלטרין ראה אותה  (שית פ"טברא)רבה 
לו אמר פלטין פלטין הלואי תהא מעלה חן  הוערב

כו'. כך אמר הקב"ה לעולמו. עולמי עולמי הלואי 
תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני 
בשעה זו. וכן נאמר בשבח התורה אילת אהבים 

 .ויעלת חן
ם תרגום( פתח ר"א ואמר ואשי -ובזוהר )צו לה. 

דברי בפיך וכו' למדנו כל אדם העוסק בתורה 
ודשפתותיו דובבות תורה וכו' ולא עוד שהוא מקיים 
את העולם והקב"ה שמח עמו כאילו ביום ההוא 
נוטע שמים וארץ וזהו שכתוב לנטוע שמים וליסוד 

 נפש החיים ד, יג() ".ארץ
 

 

 נערך ע"י מחבר קונטרס עבודת המועדים

ן וכ ,דאם אינו מכוון להנות אינו מחויב לפרוש, קול אשההמשמיע באוטובוס וכד' ושומע מכשיר לענין הנמצא  בזה נפ"מ איכאוכן 
ומה דמשמע ] .כא דליכא טרחאדבעל נפש יחמיר על עצמו היכא דאפשר להבדל ובפרט הי, ומ"מ כתב בתורה לשמה הנ"ל מצאתי
והנה אע"פ שהוא שומע ע"י מכשיר אלקטרוני  .היפך זה היינו כי רצה להתיר אף אמירת דברים שבקדושה)סי' עה סס"ק יז(  מהמ"ב

)ח"ו סי' סט  נדברו ואז )ח"ג עמ' רעא( חוט שני, )או"ח סי' ל וח"א סי' קסג( חלקת יעקב, )ח"ה סי' קצז וח"ג סי' קפא( שבט הלויאין להקל בזה, עי' 

דשמיעת קול מתוך הקלטה אין משום ערוה ]ועי' בשבט הלוי הנ"ל[, אלא דאם )שם פ"כ אות יב ובהגה(  הגרשז"א זצ"לודעת אות ח(, 
 [.זצ"להגריש"א בשם  )פט"ז אות ט(באשרי האיש היא שרה עכשיו, אף שהשמיעה היא ע"י מכשירים חשמליים, חשיב כערוה. ועי' 

 כןו. מקומות ועוד )סא.( ברכותהכדאיתא  דכבר הפליגו חז"ל בעונש הנכשל באיסור חמור זה ,זהר בענין זהיש להי הרבהולם א
)אע"ה סי'  ערוה"שב וכן הוא )אמונה ובטחון פ"ד אות ט(חזו"א ה כמ"ש בכל כחו נסיוןו מהרחיק עצמאדם לרבותינו ז"ל דיש ל הזהירונו

לכא' היפך זה, שאני התם  )ויקרא פכ"ו פס' ג אות ח( ובאור החיים הק' )ש"א אות לד( שערי תשובהבומה שמצינו ]. מקומות ועודכא אות ג( 
 )או"ח סי' מ( באג"מ 'ועי .[לפנים צריךזובי הקיר ואין הדבר דידן אאים הק', ואין הדבר נוגע לשל דוד המלך והאמור הבדרגדאיירי 

 .)כב:( בסוטהעי'  באופן שיהיה פרוש קיזאי שיהיה מקיז דם לכותלים דעל כל אדם להביט כפי האפשר למטה כשהולך בשוק אך לא
 ."וססי' נ עאה"חלק באג"מ  זהכל ב ועי' עוד

 -מסקנא דדינא-
המסתכל אפי' באצבע קטנה ע"מ להנות עובר בלאו דלא תתורו אחרי עיניכם וגו'. ומ"מ ראיה בעלמא לפי תומו א' העולה לדינא, 

וסר. ואדם חשוב יש לו ליזהר בכל אופן. ובמקומות שדרכם להיות מכוסים אף ראיה בעלמא בלא הנאה שריא אם לא מצד המ
י"א שאיסור ראיה נוהג בקטנה מגיל ג'. וי"א שאלו שאין יצר עליהן מחמת קוטנן אין איסור מעיקר הדין, והכל לפי  ב'אסור. 

אם מוכרח ללכת דרך מקום ' ג .הג כדעה אחרונהוהמנמציאותן וקטנותן של הקטנות. ולדעה זו האיסור הוא בערך מגיל ז'. 
 שמצויות בו כאלו שאינן מתלבשות בצניעות, ובע"כ יראה ראיה בעלמא, אם אינו מכוון לראות ולהנות אין איסור.

 
 למנין מאה ברכות הםהאם עולה ל ,רכהבוציא את חבירו יד"ח במה

 א. חובה לברך מאה ברכות ליום
לברך מאה ברכות בכל יום שנא' "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך" אל תיקרי "מה" אלא  דחייב אדם)מג:(  במנחותאיתא 

 .)שם( ובתורתן של ראשונים )סוף ברכות( בירושלמי. ועי' )ברכות פ"ט סי' כד( ברא"שוהובא . מאה
ל מאה אנשים, וכיון שתקנם בכל יום היו מתים מישראמפני ש ,דמאה ברכות דוד תקנם )במד"ר פר' יח, כא(במדרש אידך מצינו מ

)סוף הל' ברכת  ובאבודרהם)ח"ב סי' קסא( בתשב"ץ ועי' עוד  .)שם ס"ק יד( ובמ"ב )סי' מו ס"ק ג( בט"ז, )סי' מו( בטורוהובא  .נעצרה המגפה
 ער ברכות השחר סי' א()ש בחתן סופר ,)או"ח סי' מו ס"ק יז( ביפה ללב, )מנחות שם(בעיון יעקב  עוד רמזים למאה ברכות. ועי' עודהמצות( 

 .בגליון צ"טו
  שבאמת דוד תקנם אלא שנשתכחו ובאו תנאים ואמוראים ויסדום. ,)סי' א(המחזור ויטרי  הלא הוא כתב לבאר תלמידו של רש"יו

 כןו ()ס"ק יד במ"ב משמע ןוכ ,)סי' מו ס"ק ז( והמ"א )שרש א( רמב"םה, וכן דעת חיוב מדאורייתאמבואר מדבריו דמאה ברכות אינו 
שאין זה אלא חיוב )אות א(  מערוה"ש. וכן משמע "ועתה ישראל"על פס' מה"ת דכתיב  דאסמכוהכת' ד )שם אות א( הלבושמ מוכח

 מדרבנן.
שזה מסורת  )בתחילת הספר( מהמנהיגהביא )סי' נ(  ביוסף אומץאולם  .נקט שזו מצוה מה"תש )סי' רנה( כהיראיםזה דלא וכל 

ושוב שכחום וחזרו חכמי התלמוד ויסדום.  ,שראה שהיו מתים וכו' חזר דוד ויסדם מפנילא דשכחום וא ,מאבותינו למשה מסיני
מוניי תרי"ג מצות  ברכות למ"ע ואחריו נמשכו שארמנה ק'  שהבה"גומה  ,ועיי"ש שכת' שכונת המנהיג שהיא תקנת משה רבינו

. )שם( היראיםנת וא אין זו אלא תקנה מדרבנן, וכן היא כומצוה מה"ת, שהרי מנה מצות אחרות מדרבנן, אל אין משם ראיה דהיא
 )שער ברכות השחר סי' א ד"ה והנה מכל מה( בחתן סופר (,331)עשה ב ד"ה והנה עמ'  בגרי"פ לרס"ג, )או"ח סי' מו ס"ק יז( ביפה ללבועי' עוד 
 .)ח"ג מע' ח כלל לד( ובשד"ח

, וע"כ יש להשתדל )סי' מו ס"ק יד סי' רצ ס"ק ב( במ"בעי'  ,מנין מאה ברכות הנה ידוע דבשבת מחמת דליכא י"ח ברכות בתפילה נחסרו
  .ברכותמאה מנין וע"כ יש לדון איזה ברכות עולים ל .)סי' רצ סע' א(שו"ע ה כמו שפסק טפי להרבות ברכות כדי לקיים חיוב זה

 ב. כששומע ברכה מאחרים
עולין לשומעיהן לחשבון ין הקוראים בתורה וברכות המפטיר, דברכות שמברכ כד( )פ' הרואה סי' הרא"ש בשם)או"ח סי' מו(  בב"יצינו מו

)סי' נה  במטה יהודהשכת' בדעת הטור שאין לסמוך על עניית אמן אלא למי שאינו יודע לברך. ועי'  )אות ו( כהב"חדלא ומאה ברכות. 
  .ך מהני לשומעים לחשבון מאה ברכותשאפי' עולה לקרה"ת קטן בר חינו אות א(

כיון שהשומעים יודעים איזו ברכה הוא מברך ומכוונים לצאת בה יד"ח  ,גדולה מזו כתב שם דאפי' אם אומרים אותם בלחשו
דס"ל דדוקא כששומעין אותן ועונין אחריהם )תפלה פ"ז אות פ(  כההגהות מיימוניות. ודלא עולים לחשבון מאה ברכותועונין אחריה 

 .שצריך לשמוע גם הברכה)סוף הל' ברכת המצות(  בודרהםהאמ וכן משמע .אמן עולים לחשבון
דצריך לכוין לברכות הקוראים בתורה ולברכות המפטיר  כתבשהרי  )סי' רפד סע' ג( בשו"עסתם דבריו להיפך  הב"ילא דלכאורה א

ויענה עליה  ל הברכהמשמע דבעינן שיכוין וישמע כוויענה אחריהם אמן, ויעלו לו להשלים מנין מאה ברכות שחיסר מנינם בשבת. 
  .)שם( המ"בוכן פסק  .[)סי' קכד מ"ז ס"ק ד( ' בפמ"ג]ועי וכתב שכן עיקר )סי' מו ס"ק ח( המ"א. וכ"כ אמן

)שם ס"ק במ"ב אבל בלא"ה אין לסמוך ע"ז. וכ"כ  ,הא דמהני לצאת ע"י שמיעה בכה"ג הוא למי שאין לו פירות וכד'דומ"מ עיי"ש 
 ו."סי' מבמשבצות זהב ב בפמ"גועי'  " במה שיכוין לשמוע ברכה"ת והמפטיר ויענה אמן.ע"י הדוחקא "דמי שאין לו פירות יוצ יד(

דלגבי מאה ברכות בעינן ש"ישמע את הברכה ויענה גם אמן", דקי"ל גדול העונה אמן  "ד מ"ז ס"ק ד'סי' קכבבפמ"ג  עוד ועי'
)ברכות פ"ט סי' כד  במעדני יו"טר מן המברך" אתין עלה. אולם דמשום "גדול העונה אמן יות)שם(  באבודרהם מהמברך ]וכן מבואר

 מבואר דמהני שמיעה לבד דשומע כעונה, אלא שחשובה יותר הברכה כשעונה אמן, ועי' לקמן[. אות ל(
מאה ברכות היינו משום שגם הציבור מחויב בברכת  למניןעולים  ברכות העולה לתורהמבואר דהטעם ד ז"סי' קיב במבי"טהנה ו

או בעניית אמן על ברכה שחייב בה ושומע מפי שחייב  ,ולה לתורה. ועיי"ש שכת' שאין תשלום מאה ברכות אלא בברכה עצמההע
ולפי דבריו . שאף אם אינו מחויב ועונה אמן עולה לו למאה ברכות פ,"סי' קב כמבואר בדבריוודלא כהרב החולק על דבריו  בה.

   בכל הברכה דהרי שניהם מחויבים בה. מהאי טעמא גופא בעינן שהשומע נמי יכוון
פלוגתא לא נפקא עיי"ש  ידועכ"פ מ, ר חייבים לצאת בברכת העולה בתורהדמוכח שאין הציבו )סי' רפד ס"ק ד( במ"אולם עי' א

עלה שי המברך ע"מלברכת  לשמוע , ולפ"ז ע"כ צ"ל דהיינו טעמא שהשומע צריך לכוון)רסי' קלט( בביאור הלכהוכן מבואר  ,ובפמ"ג
ועי' עוד גה לעיל בשם הפמ"ג והאבודרהם. ועיין ב] "כי כן תקנת מאה ברכות שבעינן נמי כוונת "שומע לו למנין מאה ברכות, היינו

 [.רכה"ת של קריאת התורה בצבורבגליון ק"ג שהארכנו בס"ד לענין האם השומעים מחויבים בב
י"ל  ולפ"זברכה כדי להשלים מאה ברכות ע"י שמיעת ברכת חבירו. נמצינו למדין דלמעשה לא בעינן שהשומע יהיה מחויב ב עתהמ

. אלא דיש לדחות םאע"פ שהוא כבר בירכ למאה ברכותהברכות לו  יםעול ,ת השחר וכד' ועונה אמןוברכ מברך השניאת  דהשומע
יכים בה, משא"כ דדוקא בברכת התורה דאף אם נאמר דאין השומע יוצא בה מ"מ עיקר תקנת הברכה נתקנה בצבור וכולם שי

שהיו עושים כן להשלים בנידון דשם שלא כתבו  )שם ס"ק יג( ובמ"ב )סי' ו ס"ק ט( מהמ"א]וכן משמע קצת  ברכות השחר וכד', וצ"ע
אלא דדוקא  ,כתב דבכה"ג יוצא יד"ח מאה ברכותש )סי' מו מ"ז ס"ק ג וסי' קכד מ"ז סס"ק ד( בפמ"ג. אבל שו"ר [, ויש לדחותמאה ברכות

דעולים  כדברינו 'שגם כת)ח"ד ססי' ס וסי' קנג ד"ה ולענ"ד(  בתשובות והנהגות וכן מצאתי] .דוחק מהני כמבואר במ"א הנ"לבשעת ה
שכת' שביוה"כ אפשר דיוצא ע"י הדחק במה שמכוין לשמוע חזרת הש"ץ. וזה )סי' מו ס"ק יד(  במ"ב. ועי' בכה"ג למנין מאה ברכות

 )שם( הגרשז"א זצ"ללו שהרי כבר התפלל בעצמו. ודעת  יםשכת' שבכה"ג לא עול כד אות כ( )ברכות פ"ט סי' כהמעדני יו"טדלא 
 [. שהש"ץ עצמו יוצא לכתחילה יד"ח מאה ברכות בחזרת התפילה

 יוצא יד"ח ברכה ע"י שומע כעונהכש. ג
דעולה ברכה זו  יד"ח, ירווכגון שקידש על היין ושוב מוציא את חב ,מדין "ערבות"יד"ח ברכה  השנילפ"ז י"ל דהמוציא את ו

ועדיף מיניה דהרי  ,כנ"למאה ברכות ו לעולה לדשאינו מחויב בה ממי ברכה השומע מ לא גרעדבכה"ג  ,מאה ברכותמנין ללשומע 
  .)סי' קא על סע' א ד"ה יכוין( ובביאור הלכה )סי' קכד ס"ק כא( במ"ב כמבואר עצמובהוי כאילו בירך 

)סי'  במ"ב ,)ר"ה ח. ברי"ף( בר"ןכמבואר הוי כמחויב בדבר חייב להוציא את חבירו וטעם ערבות מכי  ,עולה למשמיעד מסתבר כןו
, את עצמו"ז והוי כאילו מברך להוציא דכל ישראל ערבים זלשכת'  )סי' רעג אות ג, על סע' ד ברמ"א(בעולת שבת  ועי' ועוד. ,קסז ס"ק צב(

, ועי'. ואע"פ שהבאנו כה"ג י"ל דעולה למאה ברכותהנ"ל אף לדעת המבי"ט ד' נרוולפ"ז י"ל דאפי' שלא בשעת הדחק מהני.  ע"כ.
לעיל בשם הפמ"ג דהשומע ברכה"ת עולים לו משום דגדול "העונה אמן" מהמברך, מ"מ י"ל דמודה בכה"ג דאע"פ שאינו עונה 

  .מברך הברכה בעצמו מ"מ אמן הרי
שהיוצא  פכ"ב אות כד( )הליכ"ש הגרשז"א זצ"לוכן מצאתי שהוא דעת  גם הוא לא גרע מהשומע ברכה ממי שאינו מחויב בה. לפי"זו

יד"ח ברכה ע"י שומע כעונה עולה לו למאה ברכות, וכן המוציא את חבירו יד"ח ברכה מדין ערבות וכגון שמקדש עבור חבירו 
 אחרי שהוא עצמו כבר יצא עולה למוציא לחשבון מאה ברכות, ע"כ. 

יצא לחדש דגם בברכת המצות דמי שיצא מוציא, היינו לפוטרו מחיובו מטעם ערבות, אבל שכר  א( )סי' מו אותהתהלה לדוד שאלא 
הברכה אינו ביד השומע וע"כ אינו עולה לו למנין ק' ברכות, ונשאר בצ"ע. ולכאורה דבריו תמוהים שהרי כיון שהיוצא מחויב 

תהל"ד הובא ב סי' מו א"א ס"ק ז() בפמ"גלכו"ע. וכן מבואר  בברכה ושומע מפי המחויב בה מדין ערבות עולה ברכה זו למאה ברכות
  .ד"יבגליון בס"ד ואע"פ שתמה על דבריו שם כבר יישבנו קושיתו , שם

 "ודהנ" "ימ" "יןא"פעמים  ד'דבשבת  "לוקינואין כא"דכיון שבשבת חסר כמה ברכות תקנו לומר  'שכת )סי' א( במחזור ויטרי ]ועי'
בשם )סי' א(  בשבלי הלקט. וכ"כ )ססי' לז( הכל בו. וכן הביא , עיי"שברכות עמים ברוך אתה אמן, והן י"בי"ב פ "ברוך" "אתה" הוי

הביא דבריהם דוקא לענין יוה"כ, וי"ל דהתם סמך  )סי' תקכב ס"ק ה( המ"ב. אולם )שבת סדר תפלת מוסף אות ד( והאורחות חיייםרש"י, 
 .ע"ז כי א"א להרבות ע"י ריבוי אכילה ושתיה[
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