
Laws and Customs of Tu B’Shvat

1. On the fifteenth of Shvat we celebrate the new year for 
the fruit of the tree (ראש השנה לאילנות). As Tu B'shvat is a day 
of celebration, the Chachomim don’t enact a fast day on 
this day. In addition, we do not eulogize one that passed 
on except a chochom at his funeral. 

2. As part of celebrating the day, tachnun is not recited in 
davening, and some are of the opinion that tachnun is not 
recited by mincha preceding Tu B’shvat. 

3. We do recite the tefila of צרה ביום  ה'  יענך   by למנצח 
davening, however, it is the custom of the Sephardim not 
to recite it, and not to recite the tefila of תפלה לדוד as well.

4. The Seforim write that one should daven for a kosher 
esrog for the coming Succos on Tu B’shvat.

5. Some have the custom to eat a variety of fruit on Tu 
B’shvat, and some eat a new fruit to recite the bracha of 
 to show how delighted we are with the creations ,שהחיינו
of Hashem. There is also a custom to celebrate the day 
with a seudah (meal) in honor of the day. 

 Summary of the Prohibition of Eating Bugs 

6. All foods that there is a concern of them having 
minuscule bugs in them are forbidden to be consumed 
before thoroughly checking them for bugs. It is important 
to note that the hechsher on the fruit typically does not 
include them checking for bugs only on the laws of תרומה 
and מעשר.

7. Some fruits are very hard to check for bugs (e.g., fresh 

strawberries), and even after soaking them in soap, they still 
have bugs in them. Therefore, one should peel the outer 
layer and a small layer of flesh (as such, one should be very careful 

when ordering a smoothie or the like from an unauthorized kosher store, not to 

include fruit that must be checked for bugs).

8. Dried figs and dates etc. are very complicated to check for 
bugs, therefore one should be very careful before eating 
fruits that are hard to check.

 Laws of Shehecheyanu (שהחיינו) 

9. One who sees a fruit that renews from year to year, recites 
a שהחיינו. However, it is our custom not to recite the 
bracha by merely seeing the fruit only when eating it.

10. One does not need to eat a certain amount of fruit to 

recite the bracha, a minimal amount of consumption is 
sufficient to recite the bracha.

11. In the essence of the law, one does not need to derive 
pleasure from the fruit to recite the bracha of שהחיינו, 
however, it is the opinion of the שבט הלוי that one should 
not recite the bracha if it does not bring him pleasure, 
since there is no obligation to eat the fruit and recite the 
bracha. 

12. If one started eating and forgot to recite the bracha of 
 if he is still holding at his first bite, he may recite ,שהחיינו
the bracha at that point, but after that one should not 
recite the bracha.

 Laws of the Arrangement of Brachos 

The Gemara says, one who wants to practice the ways of 
Chasidus (piousness) should adhere to the laws of brachos. The פרי 
 explains that one who is careful in the laws of brachos is מגדים
worthy of being a pious person for his carefulness. As תוספות 
says, since food is something that helps a persons growth, if 
one is careful with reciting brachos his body becomes holy 
and will become of the nature to pursue fear of Hashem.

Introduction

13. Chazal established an order for the arrangement of 
brachos based on their importance, particularly their 
importance to Chazal.

14. One who wishes to eat a variety of foods must first recite a 
bracha on the more significant food to beautify the Mitzva 
of reciting brachos. More so, some are of the opinion that 
it is not only to beautify the Mitzva but forbidden to recite 
the bracha of less significance first.

15. Arranging the order of the brachos is divided into two 
categories. 1) when the two foods are of the same bracha 
and 2) when the two foods are of different brachos.

16. There are 4 levels of importance in brachos:

 ,which includes wheat, barley, grapes – שבעת המינים (1
figs, pomegranates, olives, and dates, precede all other 
fruit.

2) A food that is whole (not cut up) precedes a food that is 
not whole.

3) A food that one enjoys more than another food.

4) The significance of the bracha on the food (e.g., the bracha 
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ofבורא פרי העץ is more significant than the bracha of בורא פרי האדמה, as the bracha 

of בורא פרי העץ includes more products, and the bracha ofבורא פרי האדמה precedes 

.(.etc ,שהכל

17. There is a known reference to remember the order of the 
brachos – מג"ע א"ש. It is an acronym for ,מזונות, גפן, עץ 
ושהכל  This order supersedes all other orders of .אדמה 
prioritization (besides the brachos of האדמה and העץ that sometimes change 

in their preference as will be discussed later).

Two Foods of the Same Bracha 
18. If one has a variety of fruits before him and they are all 

 he must recite ,שבעת המינים if there is a fruit of the ,העץ
the bracha on that fruit. If there is none, he must recite 
the bracha on a whole fruit. However, if none or both are 
whole, he should recite the bracha on the fruit that he 
enjoys the most. The order is שבעת המינים, whole fruits, 
and then the fruit he enjoys the most.

19. There is a disagreement among the Rishonim as to what 
is considered the fruit he enjoys most. The רמב"ם is of 
the opinion that the description of what he enjoys most 
is based upon what he wishes to eat now. However, 
most Rishonim are of the opinion that what he enjoys 
most is based on what the person tends to enjoy most 
of the time. The שולחן ערוך appears to indicate like most 
Rishonim, and so is the custom that we follow.

20. As such, if one has grapes and apples in front of them, 
he must recite the bracha of העץ on the grapes, as it is 
from the שבעת המינים. If one has apples and oranges, 
one of which is cut up, he must recite the bracha on the 
one that’s whole. If both are whole or cut up, he should 
recite the bracha on the fruits that he tends to enjoy 
more.

 Two Foods Not of the Same Bracha 
21. If one has before him a variety of foods that are not the 

same bracha, he must recite the brachos in the order of 
their importance as follows:

1. On the five types of grain in the following order: 
Bread made from wheat, mezonos made from 
wheat, barley, rye, oatmeal, and rice.

2. A בורא פרי הגפן on wine.

3. A בורא פרי העץ on fruits (If there is a fruit from the שבעת המינים 

it precedes the other fruit).

4. A האדמה פרי   on vegetables (unless one enjoys the בורא 

vegetable more than the fruit as will be discussed).

שהכל נהיה בדברו .5

6. A bracha on fragrance (ברכת הריח).

22. If one has a fruit and a vegetable before him, there are 
4 opinions on what bracha should be recited first. The 
 is of the opinion that whatever the person enjoys רמב"ם
more should be recited first. The שולחן ערוך brings the 
opinion that one can recite the bracha on either one first. 
The שולחן ערוך brings another opinion that העץ precedes 
 Most Rishonim are of the opinion that if the fruit .האדמה
is from the שבעת המינים, it precedes the vegetable. Our 

custom follows the opinion that what the person enjoys 
more is recited first, even a vegetable before the fruit. 

23. If a person wishes to eat the fruit now but usually tends 
to enjoy the vegetable more, he should recite the bracha 
on the fruit first. Although we follow the opinion to recite 
the bracha on what the person enjoys more, since the 
 האדמהprecedes העץ brings the opinion that שולחן ערוך
regardless and according to the רמב"ם the description of 
what a person enjoys more is based on what he usually 
tends to enjoy more, he should first recite a bracha on 
the fruit.

 Examples of the Above 
24. If one has before him oranges and peanuts and wishes to 

eat the peanuts but tends to usually enjoy oranges more, 
he should recite a bracha on the orange first.

25. Cut-up dates precede a whole apple, even if he enjoys 
the apple more since שבעת המינים precedes even whole 
fruits and what he enjoys more.

26. If one has a cake, wine, and dates before him, he should 
first recite a bracha on the cake, then on the wine, and 
finally on the dates.

 Additional Halachos 
27. The כלי חיים brings that if one has two fruits before him 

that are not from the שבעת המינים, he should recite the 
bracha on the fruit that the Yidden were compared to 
and praised with (e.g., apples and nuts, etc.), but many are not 
strict with this prioritization. 

28. If one has a fruit that he must recite a שהחיינו on and 
fruit from the שבעת המינים, he should first recite a bracha 
on the שבעת המינים and then a שהחיינו on the other fruit.

29. One can recite a שהחיינו on a fruit that is a האדמה (e.g., 

watermelon or melon if it’s a seasonal fruit) but not on vegetables.

30. If one has fruits from Eretz Yisrael and fruits from outside 
Eretz Yisrael, if the fruits from outside Eretz Yisrael are 
from the המינים  they precede the fruits of Eretz שבעת 
Yisrael. Also, if one enjoys the fruits from outside Eretz 
Yisrael more, he can recite a bracha on those fruits. 
However, if he does not have any preference, he should 
recite the bracha on the fruits of Eretz Yisrael.

 Shivas Haminim 
31. When the Torah describes the praises of Eretz Yisrael it 

says "ארץ חיטה שעורה גפן תאנה רימון ארץ זית חלב ודבש". 
Chazal learned that any food that is closer to the word 
 precedes the other food in the arrangement of ארץ
brachos. Therefore, wheat precedes olives, and dates 
(which is the translation of דבש in this pasuk) precede grapes (which is 

third from the word ארץ and dates are second from the word ארץ). 

32. Shalva (sweetened puffed wheat) even though it is made of wheat, 
its bracha is האדמה, and its bracha is not preceded by 
the bracha of העץ. However, if he enjoys Shalva better, 
he should recite a bracha on it first. Some are of the 
opinion that if both are equal to him, he should make 
a bracha on the Shalva first since when there are two 
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foods and they’re different brachos there is no priority of 
.שבעת המינים

33. If one has in front of him a fruit that he doesn’t enjoy and 
knows that he will receive a fruit that he enjoys shortly, 
he does not need to wait to get the fruit that he enjoys 
and may recite a bracha on the fruit before him. The 
same applies if the first course of a meal is fish and the 
next course is cake, he does not need to wait for the 
second course.

34. If one has two foods of the same bracha before him and 
must recite the bracha on one of the foods as it precedes 
the other food in its order of importance but recited the 
bracha on the food of lesser importance, he must have 
in mind to exempt the more important food with the 
bracha. However, when reciting the bracha on a more 
important food, one does not need to specifically have 
in mind the food of lesser significance as it is exempted 
from a bracha automatically.

 Fruit Salad 
35. When eating a fruit salad of juice mixed with fruits of 

 if both, the fruit and the juice come into the spoon ,אדמה
at once, he should recite the bracha on the majority of 
what’s in his spoon. However, if only one of the foods 
came into his spoon, he must make a bracha on each 
food separately.

36. If the pieces of the fruit salad are evident and of 
considerable size, one must recite a bracha on each food 
separately. However, some are of the opinion that one 
must recite the bracha on what comprises the majority of 
the salad. One who wants to consider the latter opinion, 
should chop up the large pieces, and recite a bracha on 
the majority.

37. If one of the five grains is mixed in the salad, and the 
grain adds flavor to the salad, one should recite a מזונות 
on the salad since grains are always considered the main 
part of any food. 

 Laws of Arrangement of  ברכה אחרונה 
38. There is also an order of arrangement in ברכה אחרונה 

(a bracha following eating). Therefore, if one must recite two 
brachos of אחרונה  he must recite them in the ברכה 
following order 1) ברכת המזון 2) ברכה מעין שלש 3) בורא 
.נפשות

39. In the bracha of מעין שלש there is also an order of 1) על 
.המחיה 2) על הגפן 3) על העץ

40. If one ate an amount of grapes that obligates him to 
recite a ברכה מעין שלש and ate an amount of מזונות that 
he is doubted if he is obligated to recite a ברכה מעין שלש, 
when reciting the bracha of שלש  he should first מעין 
mention על העץ and then על המחיה since it’s uncertain 
if he is obligated to recite a  על המחיה.

 List of Foods and Their Brachos 
Papaya – מזונות, and only when it’s fresh and not dried can 
one recite a שהחיינו.  

Pineapple – מזונות, and not a שהחיינו as it can be found all 
year round.

Coconut – העץ, and not a שהחיינו as it can be found all year 
round.

Coconut candy – Some say to recite העץ and some say שהכל. 

Granola – If mixed with any type of grain (that is either cooked or 

baked) its bracha is מזונות.  However, if the grain is roasted (as 

common today) the bracha is האדמה. If the granola is soaked in 
water or milk and parts have stuck together, its bracha is 
.האדמה If it has not stuck together, the bracha is .מזונות

Carob – העץ, unless it is bitter, and not a שהחיינו since there 
is no excitement in eating it.

Fruit leather – is a שהכל.

Shalva (sweetened puffed wheat) - האדמה, one should try and eat it 
only during a meal so as not to get into any issues regarding 
a ברכה אחרונה. Some are of the opinion that if one eats a 
plentiful of it or lets it soak in milk until it sticks together its 
bracha is מזונות. 

Esrog – If it’s raw the bracha is שהכל. If it’s cooked or pickled 
the bracha is העץ. A Yemenite esrog that’s proper to eat raw, 
the bracha is העץ. One should not recite a שהחיינו on esrog.

Dried banana – שהכל, as it’s not common to dry and its taste 
gets worse when it’s dried. 

Chocolate-coated nuts – since it isn’t clear what is more 
significant, some are of the opinion to separate the chocolate 
from the nuts and recite a bracha on the chocolate and the 
nuts separately (unless it is deeply covered in chocolate and is clearly more 

significant, then the bracha is שהכל and one does not need to recite העץ).

Rice cakes – some are of the opinion to recite a מזונות, 
however, most Poskim agree to recite a האדמה.

Puffed rice – מזונות, and a bracha should be recited on them 
even during a meal. 

Kabukim (peanuts covered in flour) – some are of the opinion that 
the peanuts are clearly the significant part and therefore 
a bracha should only be recited on the peanuts. However, 
others argue that the flour is tasty its bracha is מזונות. 
Therefore, one should separate the flour from the peanuts 
and recite two separate brachos. If one eats it during a meal, 
he should reciteמזונות  (ideally, if one eats it during a meal he should eat at 

least 18 pieces as so to make a בורא נפשות and not get into any issues regarding a ברכה 

 .(אחרונה

Krembo – one should separate the cookie from the whipped 
cream and recite two brachos, a מזונות on the cookie, and a
.on the whipped cream  שהכל

* Berya (בריה) – on a portion of a whole food (e.g., nut covered 

in flour and rice/corn) one should recite a bracha on the whole 
food since the covering is not significant to the main 
food (if the nut is whole, one should recite a האדמה even if the nut is covered 

with flour, etc.)

Comments to the author can be contacted by 

Lishkashaposkim@gmail.com
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ט"ו בשבט – דיני קדימה בברכות
 דיני ומנהגי ט״ו בשבט 

א ו	יןא	. )משנהאר״ה(א	יןאמתעניןאבו,א חמשהאעשראבשבטאר	שאהשנהאל	ילןא
חכםא ]מלבדא בו.א מספידיןא ו	יןא ס״ג(א )תקע״בא הציבור.א עלא תעניתא גוזריםא

בפניו[א)תכ״טאס״ב(
א תחנוןאב. 	ומריםא ש	יןא הדיןא הו	א וי״	א בתפילה.א תחנוןא בוא נופליםא 	יןא

במנחהאשלפניו.א)קל״	אס״ו(
א וכןאש	יןא	ומריםאג. 	ומריםאלמנצחאיענך.אומנהגאספרדיםאשל	אל	מרו,א

תפלהאלדוד.א)כפה״חאקל״	אל״ז(
א בספה״קאמוב	אלהתפללאעלא	תרוגאלסוכותאהבעל״ט.א)בניאיששכראמ	מריאחודשאד.

שבט,אמ	מראב׳א	״ב(א]דיוקאלשוןאהמשנהאר״האל	ילן,אול	אל	ילנות,אמשמעא

המיוחדאשב	ילן,אוהו	א	ילןאל	תרוג[.
א ישאשנהגואלהרבותאב	כילתאפירותאה	ילןאבט״ואבשבט.א)מג״	אקל״	אסקט״ז,אה.

משנ״באסקל״	,אובמנהגיאחת״ס(אוישאשדקדקואלהדראל	כולאבואפריאחדשאשיוכלא

לברךאעליהאשהחיינו,אלהר	ותאשחביבאעליואברי	תאהשי״ת.אוישאשנהגוא
גםאלשמחאבהאבסעודה.א)מנהגיאמהרי״ל,אחודשאשבטא	״ב,אמנהגיאוורמיש	אמנהגיאשבט,א

מועדאלכלאחיאסימןאל׳א	ותאז׳אח׳(

 )איסור תולעים )בקיצור 
א כלאפירותאוירקותאשדרכםאלהתליעא	סוריםאב	כילהאטרםאשיבדקו.א)יו״דאו.

פ״דאס״ח(.אונכוןאלעורראשלפעמיםאההכשרא	ינואבכללאעלאעניןאהתולעים,א

רקאעלאתרו"מאשביעיתאוכדו'.
א ישאפירותאשהםאקשיםאביותראלבדוק,אכגוןאתותאשדהאטרי,או	פילוא	חריאז.

שטיפהאעםאסבוןא	ינואמנקהאלגמריאמהחששאתולעים.אולכןאצריךאלקלוףא
עדאשמסיראכלאהשקעיםאעםאשכבהאשלאבשר.א

א וי״	אח. לבודקם.א גדולא מומחהא צריכיןא וכדומהא ותמריםא יבשיםא ת	ניםא
שבת	ניםאיבשיםא	פילואע״יאמומחהאובקיא	סוראש	ינואמנקהואלגמרי.א

 )דיני שהחיינו )בקיצור
א נהגואט. 	בלא ברכתאשהחיינו.א מברךא לשנהא משנהא פריאשמתחדשא הרו	הא

של	אלברךאעלאהר	יהאלחוד,א	ל	אמברךאבשעתאה	כילה.א)	ו״חארכ״האס״ג(
א 	יןאצורךאל	כולאשיעוראכזית,א	ל	א	כילהאמועטתאמספיק.אי.
א שהחיינו.אי	. לברךא שיוכלא בכדיא מ	כילתהא להנותא צורךא 	יןא הדיןא מעיקרא

	מנםאדעתאבעלאשבה״לא)ח״דאכ״ה(אדכש	ינואמבי	אלואשמחהאשל	אלברך,א
ש	יןאהברכהאחובהא	ל	ארשות.או	״כאלפי״זאעדיףאלברךאעלאפריאששמחא

ב	כילתה,או	ח״כאל	כולאהפריאש	ינואכלאכךאשמחאעמהא
א ב	כילהאיב. עודא עומדא 	םא לברךאשהחיינו,א כןא לפניא ושכחא ל	כולא התחילא

)משנ״באסקי״ג(א	בלאל	חראזה,אל	.או	פילוא	םא הר	שונה,איכולאלברךא	ז.א
עדייןאל	אנתעכלהאה	וכל.א

 הקדמה לדיני בברכות 
א ה	יאמ	ןאדבעיאלמהויאחסיד	אלקייםאמיליאדברכותא)ב״קאל.(אובי	ראהפמ״גאיג.

)גינתאורדיםאכללא	׳,אכ״ד(אמדל	אק	מראבלשוןאמ	ןאדמקייםאמיליאדברכותאהוי 

חסיד	,אע״כאהכונהאלהודיענואשהזהיראבמיליאדברכותאכדאי הוא להיות 
חסידאבעבוראזהירותו.אוכמש״כאהתו׳אשגוףאה	דםאנהנהאמהמ	כלאוגדלא

ממנו,אוע״יאזהאגופואנתקדש,אוטבעאמ	ליואירדוףאליר	הא	תאה׳.

 הקדמה 
א כפיאיד. מיוחדתא וקדימהא סדרא מצינוא ה	כילהא וסדרא ה	כילהא בברכתא

חשיבותם,אובעיקראעפ"יאחשיבותאשהחשיבואחז"ל.א
א החשובאטו. המ	כלא עלא קודםא לברךא חז"לא תקנוא מ	כלא מיניא כמהא ה	וכלא

משוםאכבודאהברכה,אבסדראוהידוראמצוהא)סי'אקע"האס"גאוסי'אקס"חאומ"באסק"	אועייןא
פמ"גאמש"זאסק"	(.אוי"	אשישא	יסוראלהקדיםאלברךאעלאמ	כלאש	ינואחשובא

לפניאהחשובא)שו"עאהרבארמ"טאסי"	(.
א דיניאהקדימהאבברכותאמתחלקותאלשניאחלקים.א	'אכשברכותיהם שוות. טז.

ב'אכשאין ברכותיהם שוות.
א ישא	רבעהאדרגותאשלאחשיבותאבדיניאקדימה:א	'אשבעת המיניםאשהםאיז.

חיטהאשעורהאגפןאת	נהאורימוןאזיתאותמר,אוהםאקודמיםאלש	ראפירות.אב'א
מאכל שלםאקודםאלמ	כלאש	ינואשלם.אג'אמאכל החביבאעלאה	דםאקודםא
ברכה המבורכת,אכגוןאבור	אפריאהעץאקודמתא למ	כלאש	ינואחביב.אד'א

לה	דמה,אשהי	אפחותאמבורכתאכיוןאשכוללתאיותראגידולים,אוכןאה	דמהא
מבורכתאיותראמשהכל,אוכו'.

א ידועאהסימןאמג"עא	"שאשהו	אר	שיאתיבותאשלאסדראהקדימהאבברכותאיח.
–אמזונות,אגפן,אעץ,א	דמה,אשהכל.אוצריךאלדעתאשסדראזהא	ינואמשתנהא
לעולם.א)חוץאמברכותאהעץאוה	דמהאלדעתאבניא	שכנזאישאפעמיםאשמברכיםא	דמהאקודםאלהעץא

וכפיאשיבו	ראבהמשך(.

 ברכותיהם שוות 
א היואלפניואכמהאמיניאפירותאשכולםאבברכתםאהעץ,אמקדיםאלברךאעלאמיןאיט.

משבעתאהמינים.או	םא	יןאשםאמיןאשבעה,אמקדיםאלברךאעלאהשלם.או	םא
	יןאשלם,אמברךאעלאהחביבאקודם,א)סי'ארי"	אס"	אומ"באסק"ד(אוסימנךאמש"ח.א

מיןאשבעה,אשלם,אחביב.
א נחלקואהר	שוניםאמהאנקר	אחביב.אדעתאהרמב"ם,אמהאשחביבאלואעכשיו. כ.

וש	ראר	שוניםאו	חרוניםאסוברים,אשחביבאהו	אמהאשרגילאלהיותאחביבא
עליואתמיד,אומהשו"עאמשמעאשנוקטאלהלכהאכש	ראהר	שוניםא)שו"עאשםא

ס"	אוס"באומ"באס"קאי"גאושעה"צאסק"ח,אודל	אכט"ז(.

א ולכןאמיאשישאלפניואענביםאותפוחים,איברךאעלאהענביםאקודם,אשהריאהםאכ	.
מיןאשבעה.או	םאישאלפניואתפוחיםאותפוזים,א	םא	חדאמהםא	ינואשלםא
מברךאעלאהשלם,או	םאשניהםאשלמיםאמברךאעלאמהאשרגילאלהיותאחביבא

עליו.

 אין ברכותיהם שוות 
א 	םאישאלפניואמ	כליםאש	יןאברכותיהםאשוותאמברךאלפיאסדראחשיבותםאכב.

העשויא מזונותא ב',א לחם.א 	',א הב	:א הסדרא לפיא דגןא מיניא חמשתא 1.עלא
מחיטה.אג',אשעורה.אד',אשיפון.אה',אשיבולתאשועל.או',א	ורזא)סי'ארי"	אס"ה,אסי'א
קס"חאמ"באס"קאי"גאפמ"גאמש"זאסק"ז(. 2.אעלאייןאמברךאבור	אפריאהגפן.א3.אבור	א

פריאהעץא)ו	םאישאבהםאמשבעתאהמיניםאיקדיםא	ותםאעלאש	ראהפירות(. 4.אבור	אפריא
ה	דמהא)		"כאחביבאעליוא'	דמה'איותראמ'העץ'אכמואשיבו	ראבהמשך(. 5.אשהכלאנהיהא

בדברו.א6.אברכתאהריח.
א 	םאישאלפניואהעץאוה	דמה,אמצ	נואד'אשיטות:א	'אלרמב"םאלעולםאחביבאכג.

חביבאעדיף.אב'א	יזהאשירצהאיברךאקודםא)שיטהאר	שונהאבשו"עאס"	(.אג'אהעץא
)בה"גאמוב	אבשו"עאס"ג(.אד'א	םאהעץאמיןאשבעהאהו	אקודםא קודםאלה	דמהא
לחביבא)	"ראבשםאהרבהאר	שוניםאבביה"לאד"האוישא	ומרים(.אולהלכהאלמעשהאחביבא

קודםא)כדעהאב'אבשו"עאסעיףא	'אוכמסקנתאביה"לאשם(.
א 	םאהעץאחביבאעליואעכשיו,אוה	דמהאחביבאעליואבדרךאכלל,איברךאעלאכד.

העץ.א	ע"פאשלהלכהאחביבאהו	אמהאשחביבאעליואתמיד,אמ"מאכיוןאששיטתא
הבה"גאשתמידאהעץאקודם,אוגםאלשיטתאהרמב"םאחביבאהיינואמהאשחביבא

עכשיו,אישאלסמוךאעליהםאולברךאעלאהעץאקודםא)ביה"לאשם(.

 דוגמאות מצויות 
א 	םאישאלפניואתפוזאובוטנים,אוחביבאעליואעכשיואתפוז,אותמידאחביבאעליואכה.

בוטנים,איברךאעלאהתפוזאהקודם.א)דשיטתאהבה"גאשהעץאקודםאתמידאלה	דמה,אועודא
דלהרמב"םאחביבאהיינואעכשיואחביבאעליו(.

א תצ	אתמראותפוחאשלם,אגםא	םאהתפוחאחביבאעליואיותראמ"מאמברךאעלאכו.
התמראקודם,אמפניאשכשוויןאבברכותיהןאבשבעתאהמינים,אקודםאלחביבא

ושלם.
א תמריםאובוטניםאומשמש,אוהבוטניםאחביבאעליואתמיד,אוהתמראחביבאעליואכז.

עכשיו,איברךאעלאהתמראקודםא)מפניאשהו	אמיןאשבעה,אול	"ראגםאבש	יןאברכותיהםאשוותא
מיןאז'אעדיף,אועודאדלרמב"םאחביבאהיינואחביבאעליואעכשיו(.

א 	םאישאלפניואעוגהאייןאותמר,איברךאעלאהעוגהאר	שון,או	ח"כאעלאהיין,אכח.
ו	ח"כאעלאהתמראכדיןאמג"עא	"שאכש	יןאברכותיהםאשוות.

 עוד מדיני קדימה 
א כתבאהכליאהחייםא)סק"ז(אשבסתםאפירותאש	ינםאמשבעתאהמינים,אושניהםאכט.

חביביםאעליו,אבזהאישאלהקדיםא	תאהפירותאשנשתבחואבהםאישר	ל.אכגוןא
תפוחיםאו	גוזיםאלש	ראהפירות,אוישאשל	אחששואלזהאכלל.

א פריאש	וכלאפעםאר	שונה,אוצריךאלברךאשהחיינו,אוישאלפניואגםאתמרים,אל.
שהו	אמיןאשבעה,אמברךאעלאמיןאשבעהאקודםא)שעריאהברכהאפי"באהי"עאמ"	אבשםא

הגר"שאו	זנראזצ"ל(.

א ומתחדשאל	. ר	שונהא פעםא ש	וכלוא שהחיינו,א מברךא ה	דמהא פריא עלא גםא
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ירקותא	יןא ועלא )סי'אקכ"האביה"לאד"האפרי(.א ומילוןא משנהאלשנהאכגוןא	בטיחא
מברכיןאשהחיינו,אמפניאשל	אניכראחידושםא)מ"באשם,אי"ח(

א היהאלפניואפירותאחוץאל	רץאופירותא	רץאישר	ל,א	םאפירותאחולאהםאלב.
מיןאשבעהאישאלהקדימם,או	םא	ינןאמיןאשבעהא	בלאחביביםאעליואיותרא
מפירותא	רץאישר	ל,איכולאלהקדימםא)שו"תאתשובותאוהנהגותאח"	אסי'אקפ"ח(.או	םא
שניהםאשווים,אישאלהקדיםא	תאפירותא	רץאישר	לא)וז	תאהברכהאבשםאהגר"מא

	ליהוא–עמ'א124(.

 שבעת המינים 
א כתובאבתורהאבשבחאפירותא	רץאישר	ל,א	רץאחיטהאשעורהאגפןאת	נהאלג.

ורימון...א	רץאזיתאשמןאודבש.אולמדואחז"לאשכלאמיןאהסמוךאלמילהא	רץ 
הר	שונהאקודםאלברכה,אלמיאששוהאלואבסמיכותאל"	רץ"אהשניה,אולכןא
חיטהאקודמתאלזית,א	בלאתמריםא)שהםאדבשאבפסוק(אקודמיםאלענבים,אשהםא

כתוביםאשלישיאל'	רץ'אהר	שונה.א)רי"	אס"ד(
א שלוה )חטיףאהעשויהאמחיטהאתפוחה(א	ףאשעשויהאמחיטה,א	בלאברכתהא	דמה,אלד.

)שו"עאס"ה(.או	םאהשלוהאחביבאעליוא 	ינהאקודמתאלתפוחאשברכתואהעץא
יותר,איברךאעליואקודםא)מ"באס"קאכ"זאבשםאהמג"	(.אוי"	אד	םאשניהםאשוויםאלוא
בחביבותם,איברךאעלאהשלוהאקודם,אכיוןאשכש	יןאברכותיהםאשוותא	יןאמיןא
שבעהאקודם,אוגםאל	אמקדימיםא	תאהמוקדםאבפסוקא)הגר"	,אומוב	אבמ"באשם(.

א 	םא	ינוארוצהאל	כולאעכשיוא	ל	א	תאהמיןאהחשובאפחות,איברךאעליואלה.
קודם.אכיוןאשב	ופןאזהא	יןאדיניאקדימהאכלל.א)רמ"	אס"ה(

א פריאלו. לפניוא להגיעא שצריךא ויודעא עליו,א חביבא ש	ינוא פריא לפניוא ישא 	םא
החביב,א	ינואצריךאלהמתין.אוכןאהדיןא	םאמנהאר	שונהאדגים,אומנהאשניהא

עוגה,א	יןאצריךאלהמתין.א)רמ"	אשםאמכליאהחייםאסק"ה(
א 	םאהיואלפניואשתיאפירות,אובדיניאקדימהאצריךאהו	אלברךאעלא	חדאמהםאלז.

ר	שון,אוהו	אבירךאעלאהשניאש	ינואחשוב,אצריךאלכווןאבפירושאלהוצי	א
	תא חשובא ש	ינוא מיא שיפטורא בדיןא ש	ינוא החשוב.א המיןא 	תא בברכתוא
החשובאדרךאגרר	,א	ל	אבכונה.א	בלאשמברךאעלאהחשובאפוטרא	פילוא
לל	אכונהא	תאש	ינואחשוב,א]דיןאזהאהו	אכשה	ינואחשובאהו	אל	אחביבא
ול	אמיןאשבעה[אכגוןאשישאלפניוא	תרוגאוזיתא)רמ"	אשם,אומ"באס"קאל"ב,אל"גאעי"ש(.

 סלט פירות 
א 	םאישאלפניואסלטאפירות,אוישאבואמיץאומיןא	דמהאומעורביםאיחד,אב	ופןאלח.

ופוטרא	תאהמיעוט,א יברךאעלאהרובא יחד,א ב'אהמיניםא שעולהאעלאהכליא
שהרובאהו	אהעיקר.או	םאעלהאלואבכליארקאמיןא	חד,אמברךאעלאכלאמיןא
בפניאעצמו.א)סי'ארי"באומ"באסק"	אוסי'אקס"חאמ"באס"קאמ"ו,אערה"שאס"ב,אוז	תאהברכהאעמ'א94(

א 	םאניכריםאהחתיכותאבסלטאפירות,אכלא	חדאבפניאעצמו,אכתבאהחייא	דםאלט.
שיברךאעלאכלאמיןאבפניאעצמו.אולמעשהאכיוןאשישאחולקיםאבזה,איברךא
לפיאהרובאוכנ"ל.אוהרוצהאלחושאלחייא	דםאימעךאהמיעוט,אויערבנואעםא

הרובא)ביה"לאד"הא	ם(. 
א 	םאישאבתערובתאמחמשתאמיניאדגן,אוב	יםאלתתאטעםאבתערובת,אמברכיםאמ.

עלאהכלאמזונות,אמפניאשמיניאמזונותאנחשביםאלעולםאלעיקרא)מ"באסק"	(

 דיני קדימה בברכה אחרונה 
א ברכותאמ	. שניא לברךא צריךא 	םא ולכןא קדימהא דיניא ישא 	חרונהא בברכהא גםא

ברכתא הם:א חשיבותםא וסדרא קודםא החשובהא 	תא לברךא צריךא 	חרונותא
המזון,אברכהאמעיןאשלש,אובור	אנפשותא)סי'אר"באסי"	אביה"לאד"האברכה(.

א ובברכתאמעיןאשלשאעצמהאישאסדראקדימהאוהו	:אעלאהמחיה,אעלאהגפן,אמב.
עלאהעץא)שו"עאסי'אר"חאסי"ב(.

א 	םא	כלאענביםאבשיעוראהמחייבאבוד	ותאברכהאמעיןאשלש,אובנוסףא	כלאמג.
ספקאשיעוראממזונות,אכשמברךאברכהאמעיןאשלשאיקדיםאלהזכיראבברכהא
	תאהעץאלפניאעלאהמחיהאשלאהמזונות,אמפניאשהו	ארקאספקא)שעריאהברכהא

פי"באה"עאמ"האעי"ש(.

 רשימת מאכלים וברכתם 
א פאפיה –א	דמה,או	םאהו	אטריאול	אמיובשאמברךאעליואגםאשהחיינו.מד.
א אננס –א	דמה,או	יןאלברךאעליואשהחיינואמפניאשהו	אמצויאכלאהשנה.אמה.
א אגוז קוקוס –אבור	אפריאהעץ,או	יןאמברכיןאעליואשהחיינואשמצויאבחו"לאמו.

כלאהשנה.א
א ממתק קוקוס – י"	אשברכתואהעץאוי"	אשברכתואשהכלא)וז	תאהברכהאבשםאמז.

הגרשז"	אבלוחאהברכותאהע'אפ"זא-ב'(. 

א 	ואמח. חצוייםא 	וא מבושליםא והםא דגןא מיןא בהםא מעורביםא 	םא –א גרנולה 

דבוקים,אמברכיםאמזונות.או	םאקלוייםאועומדיםאבפניאעצמםאוכמוארובא
סוגיאהגרנולהאהמצוייםאכיום,אמברכיםא	דמה.או	םאשרויהאבמיםא	ואחלב,א
	םאשרואזמןארבאעדאשנתרככואמעטאונדבקו,אברכוןאמזונות.או	םאעומדיםא

בפניאעצמם,א	דמה.
א ו	יןאמברכיםאעליואשהחיינואמט. –אבור	אפריאהעץא		"כאהו	אמר,א חרובים 

ש	יןאבהםאשמחהאכ"כא)קיצשו"עאנ"ט,אי"ז(. 
א לדר –אשהכל.נ.
א שלוה –א	דמה.אוי	כלאבתוךאהסעודהאכדיאלהימנעאמהספקאלגביאברכהאנ	.

עדא בחלבא 	ותםא ששורהא 	וא לשובעא ל	כולא דרכוא ש	םא וי"	א 	חרונה,א
שנדבקיםאזהאבזהאברכתםאמזונות.

א אתרוג –א	םאהו	אחיאמברךאשהכל.או	םאהו	אמבושלא	ואכבושאמברךאהעץ.אנב.
ו	תרוגאתימניאהר	ויאל	כילהאחי,אמברכיםאהעץ.או	יןאמברכיןאשהחיינוא

עלא	תרוג.א
א בננה מיובשת –אשהכל,אמפניאש	יןאדרכהאבייבושאוגםאהטעםאשלהאנגרע.נג.
א שנכוןאנד. י"	א העיקר,א מהא ספקא שישא מפניא –א בשוקולד  מצופים  בוטנים 

מפניא עצמו,א בפניא 	חדא כלא עלא ולברךא השוקולדאמהבוטןא 	תא להפרידא
המחלוקת.א)		"כאהציפויאעבהאמ	ודאועיקרי,אש	זאיברךאשהכלאויפטורא	תאהעץ(. 

א וכןאנהגואנה. י"	אשברכתםאמזונות,א	בלארביםאמהפוסקיםא –א פריכיות אורז 
העולםאלברךא	דמה.

א פצפוצי אורז –אמזונות,אומברךאעליהםאגםאכש	וכליםאבתוךאהסעודה.אנו.
א שהציפויאנז. וי"	א לבוטן,א בטלא שהציפויא –י"	א בקמח[א ]בוטניםא –א קבוקים 

טעיםאבפניאעצמואוברכתואמזונות,אולכןאלמעשהאיברךאמזונותא	ואיפרידא
)ויברךאב'אברכות(.אוה	וכלםאבתוךאהסעודה,איברךאעלאהציפויאמזונות,א]ור	ויא

ל	כולאלכה"פא18אבוטניםאכדיאלברךאבור	אנפשותאכדיאל	אלהיכנסאלספקא
ברכהא	חרונהאבדין[.

א 'בריה' -עלאבוטןא	חדאשלם,אבוטניםאקר	נצ'א)מצופיםאבקמחאתירס/	ורז(,אברכתואנח.
	דמהאשהציפויאבטלאלבוטן.א

א קרמבוא–אישאלהפרידא	תאהעוגייהאמהקצפתאולברךאב'אברכותאעלאהעוגייהאנט.
מזונות,אועלאהקצפתאשהכל.

להערותאוה	רותאלמחבראדרךא	ימיילא
Lishkashaposkim@gmail.com

20
02-50-22-108

L025022108@gmail.com

19:30 - 21:00

15:30 - 18:00

19:00 - 21:30

בית דין צדק המרכזי לענייני ממונות
בראשות רבותינו שליט"א

מורינו הגאב"ד רבי נתן הכהן קופשיץ שליט"א
מורינו הראב"ד רבי אהרן בראנדסדארפער שליט"א

הרכב
א‘

הרכב
ב‘

הרכב
ג‘

הרכב
ד‘

10:30 - 13:00
ENGLISH גם בשפת האנגלית
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רכוש התלמידים

א ה	םאמותראלהחריםאחפציםא	ואמשחקיםאעקבאהתנהגותאל	אנ	ותהא	.
בכתה?

כמובן  מזון,  מוצרי  ממנו  ליטול  מותר  חינוך  לצורך  הר	ב"ד:א
שהמדובר במזון שאינם לשבוע, וגם אין לאבדם.

א השויםאב. לדבריםא מפרוטה,א יותרא השויםא בדבריםא חילוקא ישא ה	םא
פחותא)כגון,א	ג'ו	יםאוכדו'(?

הר	ב"ד:אאין חילוק

תקופהא המחנךא 	צלא הנמצ	יםא המוחרמיםא חפציםא 1(א
החפץ?א עםא יעשהא מהא הבעליםא מיא ונשכחא  	רוכהא
מהא להםא ששייךא הטועניםא תלמידיםא שניא ביןא מסתפקא ו	םא 2(א

יעשה?
הר	ב"ד:אבאופן שלצורך חינוך נוטלם לגמרי א"צ להחזיר, ובאופן 

שנוטלן לזמן, יש לדייק שיוחזרו לבעליהן

ה	םאמותראלהחריםאחפציםאע"מאלהחזירםאל	חראהשיעור?
ֿהראב"ד: אם לצורך החינוך מותר וכמובן שזה תלוי לפי החפץ וכפי 

התלמיד

	ב"ד:א	א-אדאכשהילדאמחזיקאבדבריםאהגורמיםאהפרעהאללימודאלוא	וא
ל	חרים,אלפיאשיקולאדעתאהמלמד.אישאלנהוגאכמואשכתבאבפתחיאחושןא

]ח"האפ"	אהערהאי"ז[.
וז"לאשםא"ומצויאבמלמדיאתינוקותאשלפעמיםאישאבידאהתינוקאחפץאשעלא
ידואנמנעא	ואמפריעאל	חריםאמללמוד.אוהו	אנ	לץאליטלואממנו,אובוד	יא
שגםאגזלאקטןא	סור,אועודא	פשראשהו	אשלא	ביו.אומ"מאנר	האשמותרא
המלמדא עיניא ר	ותא לפיא 	םא ו	פילוא להחזירו,א ע"דא החפץא ממנוא ליקחא
רצויאשל	אלהחזירואעדאזמןאמרובהאמותרא)ו	פשראש	ףאדיןאשומרא	יןא
ש	סור,א נר	הא ל	בדוא וכ"שא כלל,א להחזירא של	א ע"דא ליקחא 	בלא בו(,א

		"כאלפיאר	ותאעיניואישאל	בדואלתקנתאהתלמידים".
ו	ףאפחותאמפרוטה.אכמוזכראבשולחןא לגזולא	סורא	ףאמקטןא כש	סורא
דיןא שהו	,א כלא 	פילוא לגנוב,א "	סורא 	'[א סעיףא שמ"חא ]סימןא ערוךא
תורה".אושםא]סעיףאב'א]ו	חדאהגונבאמגדולא	ואמקטן".או	מנםאישאחילוקא
דבחפציםאשלאהקטןאהו	א	יסוראגזלאמדרבנן,א	ךא	םאהחפץאשייךאל	ביוא

דהיינואבחפציםאשה	באמקפידאעליהםאשיחזירואלואכגוןאשעוןא	ואעטאיקר,א
ישאגזלאד	וריית	.

א חפציםאהנמצ	יםאבת"תאול	אידועאשלאמיאהם?אובסוףאהיוםאג.
המנקהאישליכםאלפחאה	שפהאה	םאמותראלקחתם?

הר	ב"ד:אלקיים בהם מצוות השבת אבידה, ובאופן שיושלכו לפח 
ע"י עובדי הניקיון צריך להגביהם ולשומם במקום שלא ֵיָאְּבדּו – ואם 

הם דברים שבדרך כלל הם בגדר אבידה מדעת אין צריך להחזיר.

שייריא כלא הריא לעבודאבשטחא הניקיוןא עובדא החלא ל	חראשכברא 	ב"ד:א
המזוןאהפקראמדיןאי	וש,או	ףאשישאלדוןאש	יןאי	ושאלקטן,א	ךאבמצי	ותא

הריאהעובדאמשליכםאלפחא	שפהאוהריאהםאכזוטואשלאיםאש	"צאי	וש.
כגוןאמשחקים,אקלפים,א	סורא 	ולםאדבריםאש	יןאהעובדאמשליךאלפחא

לקחתן.אוישאלנהוגאכדיןאהשבתא	בידה.

א חפציםאהנש	ריםאבת"תאל	חראסיוםאשנתאהלימודיםאה	םאמותראד.
לקחתם?א

הר	ב"ד:אאם הם דברים שבדרך כלל מקפידים עליהם צריכים לטפל 
כדין אבידה והרבה פעמים הם בגדר אבידה מדעת – וגם אם הם 
ילדים קטנים יש לדון בזה בגופו של דבר שההורים מוסרים להם 
לפי  וכמובן שזה תלוי  בגדר אבידה מדעת כמבואר בפוסקים  הם 

הדברים כל דבר לעניינו.

	ב"ד:אדבריםאהנמצ	יםאבסיוםאשנה,אלכתחילהאישאלתלותאפתקאבת"תא
ויותראנכוןאלהודיעאלהוריםאבפתקאבתחילתאהשנה,אבנוסחאזה.א"כלאמהא
ב	ופןא בתנ	יא הםא הריא לקחתוא יבו	וא ול	א פלוניא ת	ריךא עדא שנש	רא
המועילאכשייכיםאלמוסדאשיעשהאבםאכרצונו".אבהעדראפתקאזהאישאלנהוגא

בהםאכדיןאהשבתא	בידה.

א בגדיםאוחפציםאהנש	ריםאב	וטובוסא	חריאטיולאול	אידועאשלאמיאה.
הםאו	יןאלהםאדורשאה	םאמותראלקחתם?א	ואלזורקםאלפחאה	שפה?

הר	ב"ד:אכתשובת שאלה ו'.

שלחנו  למלמדים,  גיבוש  שבת  לקראת  ירושלים  עיה"ק  משה  תורת  זכרו  ת"ת 
שאלות  עם  שנפגשים  התשב"ר,  מלמדי  אצל  למעשה"  "הלכה  הנוגעים  שאלות 
אלו תמידין כסדרן. זכינו לשלוח אל בית דין צדק לשכת הפוסקים ארץ ישראל 
מיסודו של שר התורה הגר"ח קניבסקי זי"ע לשמוע את דבר ה' זו הלכה מפי גדולי 
הדיינים הגאונים שליט"א הראב"ד הגאון רביא	הרןאבר	נדסד	רפעראשליט"	 ואב"ד 
הגאון רביא	ברהםאדרברמדיקראשליט"	 המפורסמים וידועים בענייני חושן משפט 

וב"ה זכינו וקבלנו תשובות ע"ג כתב כדלהלן

ארץ ישראל
מיסודו של רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל
לשכת הפוסקים

מורינו אב"ד שליט"אמורינו הראב"ד שליט"א
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כגוןא דורשא להםא ש	יןא שניכרא חפציםא מטיול,א שנש	רוא חפציםא 	ב"ד:א
בקבוקיםאריקים,או	ףאעטיםאזולים,אוכיוצ	אשהזמןאלבו	א	חריהםא	ינוא
שוה,אמותראלקחתם.א	בלאחפציאערךאוביגודאותיקיםאוכיוצ	,אישאלנהוגא

בהםאכדיןאהשבתא	בידה.

גזל ונזיקין

א נטפואמיםאמהמזגןאבכתהאעלאספריאלימודאשלאהתלמידיםאונרטבוא	.
הספריםאה	םאומיאצריךאלשלם?

הר	ב"ד:אאם הוא באופן שאינם יודעים שנוטף מזה אין חיוב לשלם, 
ובאופן שיודעים צריכים ליזהר שלא ישארו שם הספרים, ובכל אופן 

אינם יותר מדין בור שהדין בזה שור ולא אדם חמור ולא כלים.

	ב"ד:אל	אצריךאלשלם,או	ףאכשידועאשנוזלאעלאהניזקאלהרחיקא	תאעצמו.

א ה	םא	פשראלחייבאילדאלשלםאעלאנזקאשעשהאבמזידאלרכושאהת"תאב.
מבחינהא גםא זוא להלכהא להתייחסא ישא וה	םא הלכתית?א מבחינהא

חינוכית?
הר	ב"ד:אמדין תורה קטן פגיעתן רעה ואינם חייבים לשלם ובמשנה 
וז"ל קטן שגנב או שהזיק ראוי לב"ד להכותו  ברורה סו"ס שמ"ג 
וכ"ז  בעין,  הגניבה  אין  אם  לשלם  אי"צ  אבל  וכו'  בה  ירגיל  שלא 
לו  שהזיק  או  בגופו  שחבל  בין  הדין  משורת  לפנים  אבל  מדינא 

בממונו צריך לשלם לו עכ"ל.

וכו'.א	ךאצריךא 	ב"ד:א	יא	פשראלחייבאילדאכדתנןאחש"ואפגיעתןארעהא
הצ	ןא בצעיריא להחדירא וישא הענין.א לפיא חינוכיתא מבחינהא מעטא לחייבא

חומרא	יסוראגזל,אושישאלהתרחקא	ףאבספקאממוןאש	ינואשלו.א
מדינ	א לשלםא שחייבא דבריםא שישא הפוסקיםא כתבוא מזהא יותרא ו	ףא
כשהגדיל,אוישאדבריםאשרקאממדתאחסידות.אועייןאפתחיאתשובהא]חושןא
דהיכ	א קע"ז[א סימןא ]ח"	א יעקבא שבותא שהבי	א שמ"ט[א סימןא משפטא
שנהנהאמהממוןאוד	יאדהיינואש	כלאחייבאלשלםאכשהגדיל.אוכןאלצ	תאידיא
שמיםאג"כאחייבאלשלםאכשהגדיל,אוכד	ית	אב	ו"חאסימןאשמ"גאו]ועי"שא
בפת"ש[אוהו	אמפסקיאמהר	"יא]תרומתאהדשן[אסימןאס"באדקטןאשעברא
עבירהאבקטנותואצריךאלעשותאתשובהאכשיגדיל,אוביןא	דםאלחבירואעיקרא
התשובהאלפייסאחבירואולשלםאהיזקו,א	ךאש	יןאכופיןאעלאזהאבדיניא	דם.א

ועלאכןאישאעניןאשישלםאכדיאשל	איתחייבאלכשיגדיל.

א מתיבותאג. פרסוםא עיתוניא מוצי	יםא ילדיםא פוריםא מסיבותא לפניא
פורים,א למסיבתא ניירותא לגזורא כדיא הבנייניםא מפתחיא 	וא הדו	רא

ה	םאישאבזהאמשוםאגזל?
הר	ב"ד:אאין לעשותו.

	ב"ד:אככלאשישאלחושאשהבעליםאצריכיםאלהםא	סוראלהוצי	,א	ךאברובא
מסייעתא והלקיחהא 	שפהא וגורמיםא מתגולליםא 	להא עיתוניםא הכניסותא

לנקיון.אוהכלאלפיאהעניין.

:מסעדה

בחיידראקייםא'מסעדה'אהמספקתא	רוחתאצהריםאלתלמידיםאשנרשמוא

מר	ש,אלהלןאמס'אש	לותאבנוש	:

א ילדאשל	אהגיעאלחיידר,אמיאקודםאלקבלא	תאהמנהאשלו?אהמלמדא	.
	ואתלמידא עוד.א ורוצהאלקבלא 	ואתלמידא	חראשרשוםאבמסעדהא

של	ארשוםאבמסעדהאושכחאלהבי	א	וכל?
הר	ב"ד:אהדבר בדעת הנותנים – ובדרך כלל הנותנים, דעתם שיהיה 

תלוי בדעת האחראי.

	ב"ד:אמדינ	אכלאהקודםאזוכה.א	ךאמהיושראלתתאלתלמידאששכחאלהבי	א
	וכל.

א 	תאב. ל	כולא רוצהא ל	א והו	א לחיידרא הגיעא כןא הילדא 	םא הדיןא מהא
המנהאשלו,אה	םאהילדאיכולאלתתואכפיאר	ותאעיניו,א	ואשזהאחוזרא

למלמד?
הר	ב"ד:אבדרך כלל הנותנים אינם מקפידים אם הילד נותנם לחבירו 
אפשר  לעשות  שא"צ  מבין  שהאחראי  ובאופן  עיניו,  ראות  כפי 

לעשות כדעתו.

	ב"ד:אהגםאשב	ו"חא]סימןאקעאסעיףאי"ט[אכתובא"	ורחיםאהנכנסיןא	צלא
בעלאהביתא	ינםארש	יםאליטולאמלפניהםאוליתןאלבנוא	ואלעבדואשלאבעלא
הבית,א		"כאנטלוארשותאמבעלאהבית".אוב	בהע"זא]סימן[.א	מנםאכלאזהא
ל	אשייךאבמוסדאש	יןאכ	ןאבעה"באשמקפיד.אולכןאיכולאהילדא]ש	ביוא

משלםאעבוראזה[אלתתואלמיאשירצה.

א בש	להאי"ב,אב	םאזהאשייךאלמחנך,אה	םאזהאנהיהארכושא	ישיאשלאג.
המחנךאוהו	איוכלאלקחתואהביתה,א	ואשהו	אזוכהאבזהארקאלשימושא
בחיידראוישאלוארקאזכותאקדימהאמכלאהמלמדיםאל	וכלו,א	בלא	ינוא
רכושאפרטי,א	ואשגםאזכותאקדימהא	יןאלו,אוכלאמלמדאשקדםאזכה?

הר	ב"ד:אמסתבר שהקודם זוכה.

	ב"ד:אכשנש	ראמהנ"לאכלאהקודםאזוכהאלעצמו,אויכולאלקחתואהביתה.

כבוד הבריות

א 	תא	. כשעושהא )נכרי(א ניקיוןא לעובדא "תודה"א לומרא מותרא ה	םא
עבודתואהיוםאיומיאבת"ת,אה	םאישאבזהא	יסוראמשוםא"ל	אתחנם"?א
)לפעמיםאקורהאשהגויאנכנסאב	מצעאשיעורא•אה	םאישאביטולאתורהא

ע"יאההפסק...(?
לא  משום  בזה  שאין  שלום  דרכי  מפני  בכלל  נכלל  זהו  הר	ב"ד:א

תחנם. ובאמצע הלימוד אין להפסיק.

ל	אתחנם,א בכךא 	יןא דרכיאשלוםא לעובדאמפניא לומרא כלאשנהוגא 	ב"ד:א
	בלא "	שרת	".א בעבודתםא להםא ש	ומריםא ]סב:[א בגיטיןא כד	ית	א
	ףא לו.א ומחניףא מייפהוא שבזהא במיוחד,א יפהא עבודתךא לומרא לומרא 	יןא
לתועלתאשיעבודאיותראטובאמותר,אכדכתבאבפתחיאחושןא]ח"חאפרקאט"וא
הערהאב'[א"ונר	האדה"האשמותראלתתאלפועלאעכו"םאב	מצעאעבודתו,א
שבזהאיעבודאיותר,או	ףאל	חראהעבודהאמהאשנהגואלהוסיף,אנר	האשזהא

בכללאדרכיאשלום,אכיוןאשנהגואכן".
ש	יןא מביןא הגויא גםא כיא כלל,א להפסיקא 	יןא שיעורא ב	מצעא כשנכנסא
להבדילא שכןא השםא חילולא בזהא ישא ו	דרבהא בתפילה.א כמוא מפסיקיםא

ב	ונברסיטהא	יןאמפסיקיםאב	מצעאההרצ	ה.א
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א הילדא	. ו	םא פרסא לכלאתלמידא והבטיחא בכיתהא מחנךאעשהאמבצעא
בו,א לחזורא למחנךא מותרא ה	םא השיעור,א בהמשךא הפריעא הזוכהא

ושל	אלתתאלוא	תאהפרס?
הר	ב"ד:אאין לשנות, ואם צריך לקנסו, יקנסו במקום אחר.

	ב"ד:אה	ומראלחבירואשיתןאלואמתנהא	סוראלחזור,א	םאחוזראבואהנותןא
גםא מהבתטחותא שחוזרא לקטןא לחנךא ו	יןא 	מנה.א מחוסרא משוםא בוא ישא
לוא כשהובטחא שכיר"א "שכרא כ	ןא ישא ולפעמיםא טוב.א ל	א כשמתנהגא
בחברתאתהיליםא	ואבתמורהאל	יזהאעבודה.אשזהואד	וריית	אגםאבקטן.א

ולכןא	יןאגםאלשנותאממהאשהובטחאלו.

שונות

א מלמדאקונהאממתקיםאעבוראהחיידר,אובחנותאנותניםאבונוסאמתנהא	.
למיאשקונהאכךאוכךא)מעלאסכוםאמסויים,א	ואמוצראמחברהאמסוימתא

וכדו'(,אלמיאשייךאהמתנה?
הר	ב"ד:אזה שייך למי שנתן המעות לקנותם.

	ב"ד:אזואש	להאגדולהאוכתבתיאע"זאב	רוכהא]עייןאקובץא	סיפתאחכמיםא
ח"ב[,אולדינ	אמתחלקאחציאלמשלחאוחציאלשליח.א	ךאישאעצהאפשוטהא
שיתכויןאהמלמדאשקונהאלעצמואושובאמוכראלחיידר.אוב	ופןאזהאהמתנהא

שייכתאלואבלבד.

!!! לסיום כמה מילים בשבח המלמדים
הר	ב"דאשליט"	:א"ומצדיקיאהרביםאככוכביםאלעולםאועד"א	לואמלמדיא
יודעיםא העולםא היוא 	םא זיע"	א מלובליןא הרה"קא בשםא ומוב	א תינוקותא

מחשיבותאמלמדיאתינוקותאבעולםאהעליוןאהיואכולםארציםאלהיותאמלמדיא
תינוקות.

	ב"דאשליט"	:א
בשבחאהמלמדיםא-אשמעתיאממו"ראהגר"חאבריםאזצוק"לאלהמשילאשישא
עוסקא עדןא בגןא חיא שה	חדא 	ל	א שווה.א שעבודתםא מכולתא בעליא שניא

במצוותאכלאהיוםאוהשניאבגיהנוםאועצובאכלאהיום,אה	אכיצד.
כדיא 	ולםא חנם,א חסדא דיכפיןא לכלא ולחםא חלבא מחלקא ברצונוא הר	שוןא
להמשיךאלחלקאלמחרתאחייבאלקחתאכסףאלקנותאכדיאלחלקאגםאלמחר.א
מש	"כאהשניארוצהאהכסףאותואל	,א	ל	אשכדיאלקבלאכסףאמוכרחאלחלקא
חלבאולחם,אנמצ	אהר	שוןאעסוקאבמצווהאכלאהיוםאוהשניאההיפך,אהר	שוןא
בגןאעדןאוכו...אוכךאגםאבמחנךאשחושבארקאעלאעבודתואהקדושהאוכלאמטרתוא
להעמידאדורותאתלמידיםאלד'אולתורתו,אוהמשכורתאכדיאשימשיךאבחינוךא

עבודתאהקודש,אמהארבאשכרואשלאזהאהיושבאבגןאעדןאלעבדהאולשמרה.
ישאלזכוראשגדוליאפסקוא)ע'אפסקיםאותשובותאסימןארמ"ה(אשמלמדאבעלא
יר	תאשמיםאומדותאטובותא	ףאשהסברתוא	ינהאמעולה,אקודםאלמלמדא
שהסברתואמעולהא	ךא	ינואבעלאיר	תאשמיםאכהר	שון.אוהטעםאשצורךא
בנט"י,א שלוא תנועהא וכלא חייו,א ימיא ל	ורךא בהחניךא מצטיירתא המלמדא
בתפילה,אבמדות,אוכיוצ	,אהםאחינוךאתמידיאוהםאקובעיםא	תאנפשאהילד.
גדוליא 	חרא חז"לא ברשימתא שהםא התשב"רא מלמדיא שלא שכרםא רבא מהא
ישר	לאוגב	יאצדקהאכמ	מרםא]פסחיםאמט.[איש	אבתאמלמדיאתינוקות.א
	מרואחז"לא]מסכתאשמחותאפרקאג'[א"והמשכיליםאיזהירואכזהראהרקיע,א
רביא הרבים,א מצדיקיא הםא מיא ועד.א לעולםא ככוכביםא הרביםא ומצדיקיא

יהושעא	ומרא	ילואמלמדיאתינוקות".א]וכןאבב"באח:[

מושב ביד"צ לענייני ריבית והיתר עסקה (הרכב ב') בראשות אב"ד הג"ר מאיר אליהו שטיינברג שליט"א

הרה"ג רבי משה לייב לויהרה"ג רבי עמרם כהן


