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ירושלים
בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת חקת תשע"ז:

בדי ברכת שהחינו על לידת בת ונכד
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

ו.

ז.

כתב המשנה ברורה 1וז"ל" :א נולדה בת ...נראה לי פשוט דבפע ראשו כשרואה
אותה מבר ברכת שהחינו ,דמי גרע ממי שרואה את חבירו לאחר שלושי יו
ושמח בראיתו דמבר שהחינו".
וכעי זה כתב לקמ 2בש הפרי מגדי וז"ל" :כתב הפרי מגדי דא נתבשר לו
שילדה אשתו והוא היה במדינת הי וראהו עתה מבר שהחינו או מחיה המתי
]א הוא לאחר י"ב חודש [3דודאי יש לו שמחה בולדו."...
והנה די זה לכאו' צ"ע ,דהלא בשלח ערו 4כתב וז"ל :מי שלא ראה את חבירו
מעול ושלח לו כתבי אע"פ שהוא נהנה בראיתו אינו מבר על ראיתו" ,וא"כ א&
על ולדו ,מה בכ שהוא שמח מאוד בראייתו ,סו& סו& לא ראהו מעול.
אלא דדברי הפמ"ג מיוסדי על מה שכתב ש המג אברה ,5בביאור טעמו של
השלח ערו וז"ל" :דכיו דלא ראהו אינו אוהבו כל כ" ,שעל פי זה כתב הפמ"ג
שכל זה באחר ,אול בבנו אע"פ שלא ראהו מעול יבר.
6
אול קצת צ"ע בזה ,דהנה מקור דברי הב"י הוא משו"ת הרשב"א בחלק רביעי
]שהיה לפני הב"י בכת"י אלא שלא נדפס רק הרבה שני לאחר מכ ,7והמג"א
והפמ"ג לא יכלו לראות דבריו[ ,וברשב"א כתב לכאו' טע אחר וז"ל" :שלא אמרו
אלא במי שראה את חבירו ואח"כ נעל ממנו ...שהרי זה בראייתו עכשיו כאלו נעל
ממנו ומת ועכשיו חזר וחיה" ,ולטע זה לכאו' א& בבנו או בתו לא יבר.
אלא דבשו"ת הר צבי 8כתב די"ל דכוונת הרשב"א כמג אברה דאי השמחה
גדולה כ"כ ,רק כשראהו ונעל ממנו ]וביאר בזה את טעמו של בעל המנחת אלעזר
שביר שהחינו בראיית המהרש"א אלפנדרי זצ"ל למרות שלא ראהו מעול,
שהנהגתו לכאו' נסתרה מדברי השו"ע הנ"ל ,עייש"ה[ .אול לכאו' פשטות דברי
הרשב"א אינה כ ,וצ"ב.
9
והגרש"ז אויערבא זצ"ל כתב לפקפק בדברי הפמ"ג והמ"ב מטע אחר ,דבבנו
ובתו אי עיקר השמחה בראיית ,שהרי לאחר מעט זמ לא יכיר בי שאר
 1סימן רכ"ג ס"ק ב'.
2
סי' רכ"ה ס"ק ה'.
3
לכאו' מהזמן בו נתבשר על לידתו.
4
שם סעיף ב'.
5
ס " ק ג' .
 6סימן ע "ו.
 7בשנת תקס"א נדפס לראשונה חלק ד' משו "ת הרשב"א בשאלוניקי ,ואילו המג"א נפטר בשנת תמ"ג ,והפמ"ג
נדפס בשנים תקמ"ה-תקמ"ז.
8
או"ח א' סי' קט"ו.
 9עיין הליכות שלמה תפלה פכ"ג ס"י.
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התינוקות ,אלא עיקר השמחה היא על הלידה ,ובלידת בת לא תקנו לבר רק בלידת
ב ,עיי"ש.10
ח .אול כבר כתבו לדו על טע זה ,11דעינינו הרואות שאנשי מתענגי הרבה
בראיית בנ ובת ,ואי כא שמחה פחותה משמחת רואה את חבירו שלא ראהו
מעול.
ט .ולעני מעשה כתבו בש הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,דמ הראוי לקחת פרי חדש לצאת
מידי ספק.
י .והנה כל זה לעני רואה את בנו או בתו ,אול לעני ראיית נכד א& ששמח מאוד
בראייתו ,לכאו' אי לבר ,דהלא ג בבנו ובתו יש לדו בזה הרבה וכנ"ל ,והבו דלא
להוסי& עלה ,וצ"ע.
יא .עוד יש להעיר בזה ,דהנה בשער הציו כתב להסתפק במי ששמע שנולד לו ב ובר
הטוב והמטיב ,ושוב רואהו בתו ל' יו ,הא יחזור ויבר ,או ששמא מכיו שהודה
על הלידה לא יחזור ויבר על שמחת הראיה ,שלפי זה נראה להעיר שהשומע שנולד
לו ב ועדיי לא ראהו ועתיד לראותו בזמ הקרוב ,מ הראוי שלא יבר עדיי הטוב
והמטיב ,אלא ימתי עד שיראהו ]שאז בברכת הטוב והמטיב יפטור ג את שמחת
הראיה [12כדי שלא להיכנס לספק.

10

וכפי הנמסר בשמו שם ,הוראתו למעשה היתה שלא לברך.
11
עיין בספר תורת היולדת להגר"י זילברשטיין מש"כ בזה.
12
וכמבואר בפוסקים שברכת הטוב והמטיב היא כוללת יותר] .אולם יל"ע קצת ,דלסברת הרשב"א שברכת
שהחינו היא כעין ברכת מחיה המתים והודאה מיוחדת על שזוכה לראותו חי ,מדוע יפטר על הודאה זו בברכת
הטוב והמטיב ,אלא דלרשב"א לכאו' ממילא לא מתחייב כאן בברכת שהחינו ,כיון שלא ראהו מעולם ,וכל הנידון
הוא לצאת ידי החולקים שס"ל שעיקר ההודאה היא על השמחה ,ועל זה בודאי נפטר בברכת הטוב והמטיב[.
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