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ירושלמי("חדשיםמחדשברוךאומרבחידושההלבנהאתהרואה"

זו"חז).ב,טברכות לברכה רבה חשיבות מעניקים ).מבסנהדרין('הגמ.ל

:אומרת

להקבילאלאישראלזכואילמלאישמעאלרבידביתנא

הלכךאבייאמרדייםוחדשחדשכלשבשמיםאביהןפני

.מעומדנימרינהו

בחידושה לבנה הרואה זה מה להגדיר אנו צריכים זו,אבל ברכה לברך ניתן .ומתי



בשו תכו"או(ע"נפסק שבעתשיעברועדעליהמברכיןאין"):ד,ח

."עליהימים

ס(ב"המ,אולם כ"שם אחרונים)ק שהרבה הב,משיג ,ח"ובכללם

הלבנה,חדשוהפרי,ז"הט,אברהםהמגן ברכת לברך שניתן וסוברים חולקים

ואילך'מג לעת מעת המולד אחר מאורו,ימים ליהנות ניתן שכבר הרב.משום גם

יוסף או(עובדיה דעת ב"יחוה כהמחבר,)כד,ח פוסק כלל מסיק,שבדרך

מג הלבנה ברכת לברך ניתן ואילך'שמדינא לברך,ימים שלא המחבר ופסק

ז עד הלבנה ע'ברכת שמקורה חומרא הוא מקור"מהמולד לו ואין קבלה פ

דגמרא להחמיר.בדינא צורך אין שבודאי מסיק זוולכן לעת'להצריך מעת ימים

שעות כמה חסר מזה'ואפי,אם יותר גבחסר חושש,ימים'עד אם להקל ניתן

הברכה"שאל את יפסיד .כ

ס(ך"הש הרבמא)יגק"שם דברי את מציין י(ם"ף שכתב)יז,ברכות

עדבחדשיוםעשרששהעדעליהמברךהראשוןבלילעליהבירךלאאם"

א,"פגימתהשתמלא ביום מיד הלבנה ברכת לברך שניתן ,לחודש'שמשתמע

אפי"ושא לשהות ג'צ .בו'עד
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בגמ אסירבאמרחנינאבראחארביואמר")::מאסנהדרין('איתא

רבאמרוכמהפגימתהשתתמלאעדהחדשעלמברכיןכמהעדיוחנןרביאמר

".עשרששהעדאמרינהרדעישבעהעדיהודהרבאמראידיבריעקב

בשו עד,עליהמברכיןאימתיעד":כנהרדעי)ג,תכוח"או(ע"ונפסק

הרמ."בכללו"יולא,המולדמיוםו"י שם חציעדאלאלקדשואין":א"ומוסיף

."המולדמןג"תשצב"יט"כ

אחרות המחבר,במלים ימי,לפי לפי נקבע הלבנה ברכת זמן סוף

ט,החודש ליל כל הלבנה ברכת לברך המדוייק"וא,ו"וניתן הרגע את לחשב צ

המולדות הרמ1,שבאמצע לפי זמן"ואילו לפי נקבע הלבנה ברכת זמן סוף א

לברך,המולד ניתן אפיולא הלבנה ט'ברכת הזמן"בליל חצי עבר כבר אם ו

המולדות 2.שבין

אחרונים כמה או(ויש הגדולה כנסת שיירי תכו"כגון שואל,ב,ח

א מהדורא סי,קנא,ג'ומשיב משה כמה"ע(שסוברים)יד'השיב משמעות פ

אפי)ראשונים הלבנה ברכת לברך ט'שניתן הלבנה"בליל פגימת שאין משום ז

טניכרת לאחר יום"אלא אחרונים.ז כמה ד(ומסקנת תכו הלכה ולא"ביאור ה

בכלל"ט או,ז אומר ח"יביע ט)ה,מב,ח ליל כל לברך ניתן הדחק ו"שבשעת

המולדות'אפי( בין האמצעי הזמן ומלכות)אחר ט,בשם לברך"ובליל יש ז

ומלכות שם בלי הלבנה 3,4.ברכת

תכו"או(א"מג'עי1 ט)יב,ח שהני הטור דברי את משעת"שמצטט לעת מעת נחשבים יום ו

החודש ימי לפי ולא במ"וע,המולד כך"שג)יז,תכו(ב"ע הבין להדיא,מאידך.ע"וצ.כ הרי

הרמב י(ם"ששיטת ושא)יז,ברכות החודש ימי לפי לברך משעת"שניתן לעת מעת לחשב צ

יוסף,המולד עובדיה הרב פסק או(וכן אומר ח"יביע תכו"או(ש"ובעורה).ה,מב,ח יש)יא,ח

המחבר בדברי שלישית נניח.ש"ועיי,הבנה הזה לברךובמאמר שניתן המחבר לשון כפשטות

ט ליל החודש"כל לימי .ו

תכו"או(ש"ערוה'ועי2 מח)יא,ח אין שבאמת הרמ'שטוען לבין המחבר בין אלא,א"לדינא

לכו ניתן ט"שמדינא ליל כל לברך חז"ע דקדקו שלא כיון ספורות"ו בשעות שכתב,ל אלא

שבין"הרמ הזמן חצי את לאחר שלא לכתחילה שראוי .המולדותא

כערוה3 תכו"או(ש"ודלא קצת)יב,ח נחסרת שכבר הלבנה על לברך הסברא נגד שזה ,שכתב

ניכר"אע אינו שהחיסורון ט,פ בליל ולברך זה על לסמוך שאין.ז"וחלילה מדבריו ומשמע

אפי הלבנה'תועלת נחסר שכבר מכיון ומלכות שם בלי .בלברך
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הרמ בעתבלילהאלאהחדשלקדשואין"):א,תכוח"או(א"כתב

."מאורהונהניןזורחתשהלבנה

השמשות בבין הדין המ?מה ברכת)ב,תכו(ב"שיטת מברכין שאין

השמשות בבין יוםכי,הלבנה קצת עדיין יוסף,לעומתו.הוא עובדיה יביע(הרב

או ה"אומר הרמ)לו,ח מדברי טעו)א,תכו(א"מדייק החדש קצתשקידוש רק ן

הלבנה מזריחת תענית,הנאה השלמת עלותאירבכחזורחתשהלבנה"לעומת

ממשו,"הארץ לילה בעינן שלא הלבנה,משתמע מאור קצת בנהנה .וסגי

ממש יום מבעוד לברך יכול היה מהני,ועקרונית מאי בטיהרא ששרגא ,אלא

לאורו שיאותו כראוי נחשב כבר החמה שקיעת .ואחר

אחר"וה גבי המזרחה פני שהאיר קודם השחר נחשב"שע,עלות דין פ

כיום הלבנה,כבר מאור ליהנות ניתן עדיין ניתן,אבל יוסף עובדיה הרב שלפי

מאורה ליהנות אפשר שעדיין הלבנה ברכת לברך המ,עדיין לפי ב"ואילו

זה בזמן לברך ניתן לא ליום,לכאורה נחשב כבר .שהוא

יהו אריה שבגור עוד לציין תאומיםיש ליב יהודה אריה להרב שערי(דא

הספר[תשובה בסוף סי"או]המפתח קצת,)קמד'ח הלילה קודם הוא שאם ,נפסק

הברכה את יפסידו הלילה עד ימתינו שאם מיד,וחוששים לברך ומשמע.ניתן

ממש ביום השמשות,שמדובר בין צ,אפילו נקרא"אבל בדיוק מה הלילה"ע קודם

."קצת





במס ,שבתבמוצאיאלאהירחעלמברכיןואין"):י,יט(סופרים'איתא

בשו."נאיםובכלים,מבושםכשהוא נפסק עלמברכיןאין"):ב,תכו(ע"וכן

."נאיםובגדיומבושםכשהואשבתבמוצאיאלאהירח

הרמ זה על ל)ב,תכו(א"והשיג מוצאשיש עד הוא"המתין אם דוקא ש

י אח,לחודש'קודם להמתין אין ויעבור"אבל מעוננים לילות כמה יהיו שמא כ

ב4 הלבנה ברכת לגבי נרחב יותר טלדיון מו'עי,ז"ליל של חרל"מאמרו זבולון הרב בבית"ר פ

מ .279'עמ)ח"תשס('יצחק
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במוצא.הזמן לברך שאין לעיכובא"שהדין אינו ודאי בעלמא,ש להידור אלא

תכו"מ( או"ערוה,ד,ב תכו"ש ).ו,ח

הלכהיןועי ד'סי(ביאור שבת"תכו במוצאי הב)ה דברי את ח"שמציין

ד"או( תכו אר"ח רב)י"ה המעשה דברי מעשה'סי(ואת תוספת במהדורת קנה

תרנ הגר)ו"רב מוצא"בשם עד המצוה את להחמיץ שאין לברך,ש"א יש אלא

ג שעברו אחר מהמולד'מיד .ימים

הרמ בושחלשבתבמוצאיאותהמקדשיןואין"):ב,תכו(א"ופסק

זהעהוסיףו."ט"יו ."שבתבליליקדשושלאכןשלומכ"):ז,תכו(א"המגל

השולחןערועייןו תכו"או(ך הלבנה)י,ח ברכת לברך ניתן שמדינא

שבת ע,בליל כן לעשות שלא שנהגו האחרונים.הקבלהפ"אלא מסקנת ולכן

תכו"מג( תכו"מ,ו,א או"ערוה,יב,ב תכו"ש דיןהיא)ועוד,י,ח אלא אינו שזה

שיעבור,לכתחילה חשש יש יו,הזמןואם ובליל שבת בליל אף לברך .ט"ניתן

הערוהאך תכו"או(ש"כתב בשבת)י,ח הלבנה ברכת מברכים להוסיףאין,שאם

פסוקים .שום

הרמ כתב ת)ב,תכו(א"וכן קודם לא הלבנה ברכת לברך ולא"שאין ב

יוהכ כ,פ"קודם לשמח יכול שאינו תכו"מג(כ"משום תכו"מ,ה-ד,א ).ט-ח,ב

הלכה,מאידך הביאור ד'סי(הביא יוהכ"תכו קודם ולא הלבוש)פ"ה דברי את

תכו( החור יוהכ)ד,לבוש קודם הלבנה ברכת לברך וראוי תכריע"שנכון שמא פ

הכף את זו רב.מצוה במעשה כתב רב'סי(וכן מעשה תוספת במהדורת קנה

הגר)ו"תרנ אפי"בשם הלבנה ברכת לברך שיש תלוא 5.פ"ויוהכבאבשעהקודם



הנ,פשטותב המגבלות כל שהזכרנו היאל"צ,ל"אחרי הלבנה שברכת

גרמא שהזמן עשה כאין,אולם.פטורותל"צונשים,מצות פשוט"זה .כ

בגמ במערבאאשילרבאחארבליהאמר"):.מבסנהדרין('איתא

".מברכינמידידןנשיהאיליהראמחדשיםמחדשברוךמברכי

עי5 הגר'אך ד"או(א"בביאור תכו וכו"ח אין וכו'ה מברך)'קודם שאינו שמסכים שמשמע

ת קודם הלבנה .ע"וצ,ב"ברכת
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מגמ הלבנה'משמע בברכת חייבות שנשים שאינ"וא,זו מוכח הכ

גרמאתנחשב שהזמן עשה מדברי.כמצות עולה זו בשו"הגרשיטה קלוגר ת"ש

שלמה לך קצג"או(האלף עשה)ח כמצות נחשבת הלבנה ברכת שאין שטוען

כלל גרמא ג,שהזמן הזמן מכח אינו המניעה שאינה,ופאשהרי הלבנה מכח אלא

יום בכל צ"ולפ[מתחדשת לכאורה ג"ז עקרוני"ל דין אינו בלילה שהצורך כ

צ הלבנה בלילה"שברכת דוקא בטיהרא,ל ששרגא משום טכני דין שהוא אלא

מהני ].מאי

אברהםהמג,אולם תכו"ר(ן מברכת)ס פטורות אכן שנשים כתב

דהו משום גרמיאהלבנה שהזמן עשה היא'והגמ,אמצות דוקאבסנהדרין 6.לאו

גרמא"ואע שהזמן עשה מצוות לקיים הנשים נהגו דבעלמא שהנשים,ג נהגו

הלבנה פגם את גרמו שהן משום הלבנה ברכת מברכות .אינן

הרמ לעצמן)ח,רצו(א"כתב יבדילו לא המג.שנשים שם ןוכתב

הרמ"שאע)יא,רצו(אברהם שפסק התוס"פ כשיטת יכ'א עלשנשים לברך ולות

גרמא שהזמן עשה מצוות דשאני,קיום הלבנהאפשר קיוםדמשוםברכת כל

בברכה אלא אינו ע"משא,המצוה המצוות את שמקיימות מצוות בשאר י"כ

קיום אותו על ומברכות .מעשה

גרמא שהזמן עשה כמצות נחשבת הלבנה שברכת עולה זה ,מכל

אינן שהנשים אפשריים טעמים שני הלבנהוהזכרנו ברכת בתורלואפי,מברכות

ועושה מצוה מב(המאירי,מאידך.אינו הגמ.)סנהדרין את כפשוטה'מפרש

הלבנה בברכת חייבות באמת תתחייבנה,כ"א.שנשים נשים למה להסביר נצטרך

זו דהו,במצוה משום פטורות אינן גרמאיאולמה שהזמן עשה אפשר.מצות

הגמ דברי את א(ש"אהרשיטתפ"ע'להבין א"למדלושאפי)מט,קידושין

גרמא שהזמן עשה מצוות על מברכות נשים אין כשיש,שבעלמא דוקא היינו

לומר"וצונו"מלת כשיקרא שמחזי משום הברכה אינה"וצונו"בנוסח אם

מצוה באותה כן.חייבת ה,אם שאין כללהמלכאן הברכה בנוסח נשים,וצונו

לברך צ.יכולות ככה נתרץ הגמל"ואם ברכת'שכונת לברך יכולות שנשים היא

מצ"אע,הלבנה על מברכות אינן דבעלמא גרמאוג שהזמן עשה אותן(ות לדעת

אפי גרמא שהזמן עשה מצוות על כלל מברכות שאינן מקיימות'הראשונים אם

המצוה לברך,)את חייבות אינן .אבל

מחל6 שיש לציין מעשויש גדר בענין יסודית נידונינו,ג"קת על ישפיע .ל"ואכמ,וזה
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שש הנתויתכן ההבנות עק"י דין הוא הלבנה ברכת זמן אם רוניל

בחידושהכותבהל כלבנה נחשב מה בגדר טכני דין שהוא או הלבנה ברכת

הנ השיטות בשתי השמשות"תלויים בבין לברך ניתן אם המ.ל ברורהלפי ,שנה

בהלמש עקרוני דין הוא בלילה דוקא הלבנה ברכת לברך שצריך שהדין כותמע

הלבנה א,ברכת השמשות"ולכן בבין לברך נחשב"ולפ,א עשהתכמצותז

גרמא יוסף.שהזמן עובדיה הרב לפי דוקא,ואילו הלבנה ברכת לברך הצורך

מהני מאי בטיהרא ששרגא משום טכני דין אלא אינו לברך,בלילה אפשר ולכן

הלבנה מאור ליהנות יכול שכבר משום השמשות אינ"ולפ,בבין תנחשבהז

גרמא שהזמן עשה 7.כמצות

הלבנה"יה ברכת מצות קיום שבזכות ובזמנהר במהרה,כהלכתה נזכה

נבואת כאורשבעתיםיהיההחמהואורהחמהכאורהלבנהאורוהיה"לקיום

ל("הימיםשבעת [כו,ישעיה צא'גמ'עי). :].סנהדרין

מהני7 מאי בטיהרא שרגא משום טכני כדין נחשב בלילה שהצורך ולומר לדחות ניתן אך,אבל

הלבנה ברכת בדיני עקרוני כדין נחשב בהם לברך שניתן בחודש נחשבת"וא,הימים עדיין כ

גרמא שהזמן עשה .ע"וצ,כמצות


