
  

  

  
  
  
  
  

  
  

  

  לא תולעים ירקות מגידולים ל מותר לאכול האם 
  לא בדיקה ב

   .דבר שעשה ע"פ רוב ד. . רוב התלוי במעשהג.  .לא תולעיםלגידולים ב.  .חובת בדיקת פירות וירקות מתולעיםא. 
  .דעת האגרות משהו.  .אחר שעשה המעשהה. 

  מתולעים  ת פירות וירקותחובת בדיק א. 
 שם   ויעויין  .כשהם תלושים  ביןמחוברים    כשהםבין    להתליע  שדרכם  פירות  מיילבדוק  שיש חובה    (סי' פד סע' ח)  שו"עה  פסק

. וכתב  שחובת הבדיקה איה חלה אלא היכא דאיכא מיעוט המצוי של פירות מתולעים באותו מין (סס"ק טז וס"ק כג) ובש"ך

  (ס"ק כג וס"ק כח)  בש"ך וביאר. לא סגי בבדיקת רוב פירות המוחים לפיו, אלא צריך לבדוק כולם דבכה"ג (סע' ח) רמ"אה
  (סי' לט ס"ק ח)  בש"ך ' עודעיו סע' ב'. ל"ט ימןס יו"ד ודומה לבדיקת הריאה ב  ,שמצוי אין סומכין על בדיקת הרובכל ד

 המ"ב, סי' ח א"א ס"ק יא וסי' ה א"א ס"ק ו)או"ח ( הפמ"גשמבואר שחובת בדיקה במקום מיעוט המצוי היא מדרבן. וכן קטו 

  , ר" ור"צ.צ"ב  ועי' מש"כ בס"ד בזה באורך בגליוות. (יו"ד שם אות ה) והכה"ח (סי' ה ס"ק לא)

  לא תולעים לים לגידוב. 
על קרקע רגילה בתוך חממות אטומות. סגירת   גדלוהוא גידול ה .ירקות מגידול מיוחד "ללא תולעים"מצוי בזמו והה 

י שיכול להיות שיכסו זבובוים מפ לא לחלוטין םלהמועת כיסת חרקים, או דקה מאוד החממה היא באמצעות רשת

טים אמצעים וספים כגון  לכן המגדלים וק ו. אע"פ שהכיסה היה דרך פתחים כפולים ,לחממהת הפועלים כיס תבע

ה"ל  למרותך כל שלבי הגידול, והדברות גד מזיקים. שמסים לחממה בדיקות ומעקבים בהמכו בשתיליםטיפול כימי 

  ]. )ט  –יסן ח"א עמ' ח    מבית לויוייא שליט"א (  [ע"פ הגר"מעדיין יש לעיתים זבובים או חרקים בין העלין. 

ים  בושטיפה ע"מ לסלק החשש שמא יש זבואחר    בדיקהלה ללא  יאם יתן לאוכלם לכתח  ואלגידולים  מיש לעיין בירקות  ו

הטעם כי  למיעוט יש לחושאו דאכתי  ),שיש בהם זבובוים האם איכא מיעוט המצויב חובה זו תלויהאף ובין העלין (

רוב תלוי במעשה דלא אזלין בתריה  והוי (ריסוס ועוד כמבואר לעיל) מחמת פעולת אדם  שברוב אין תולעים אין זה אלא

  בואר בסמוך).(כמ

  רוב התלוי במעשה . ג
שילדה בתוך רבי ישמעאל אומר עז  ,לא ביכרה ואיו יודע אם ביכרה אם העכו"םהלוקח בהמה מן  כ.) - יט: ( בבכורותתן 

מיכן ואילך אמאי ספק הלך אחר רוב   בגמ'ושאלו . , ע"כספק הדבר מכאן ואילך ,דקודם לכן לא ילדה ,לכהןודאי שתה 

לימא רבי ישמעאל כר' מאיר דחייש   ,ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שתן יהו והא ודאי מילד אולידבהמות 

כי א חוששים למיעוט) אלא דלל סובר כרבן החולקים על רבי מאיר (ואלעולם רבי ישמעאמר רביא . ומסקין למיעוטא

, אבל רובא דתלי במעשה לא ,תוין סריסים ואיילורוב בי אדם איכגון אזלי רבן בתר רובא ברובא דלא תלי במעשה 

 ., ע"כספקהוא  לכך  חש שמא לא עלה עליה זכר הייכא למכגון עיבור הבהמה דתלי בהרבעה וא  )רובא דתלי(ד"ה    י"רשופ  ע"כ.

  . )פ"ג הל' בכורות(  ן"ב והרמ  )סי' א שם( ש "הרא ווכן פסק

רובא דמתעברות תלוי במעשה ומיעוט שאין מתעברות ממילא הויא, דשביאר    )ט. ד"ה מרו  ד"ה ומיהו וכו'  .יבחולין  (   א"רשבב  עי'ו

הא דלא אזלין בתר  דכתב מי  )ג. ברי"ף גרסין(חולין  ן"הרו .כ"ע ,שכיחא טפי מרובא דתלי במעשה ומילתא דהויא ממילא

 , אבלדהוי ממילא טעודלא עדיף רובא דע״י מעשה ממי ,הרוב הוא ע״י מעשה והמיעוט ממילאכשה״מ רובא בכה"ג 

לסי'  פתיחה יו"ד ( מ״גפהוכן פסקו  ע״כ. אזלין בתר רובא,ויים במעשה או שיהם הם ממילא כשהרוב והמיעוט שיהם תל

   .וחזקה ס"ק טז)סי' קי כללי רובא יו"ד (  ח"הכהו (שער רוב וחזקה סי׳ ד) בי״אה ,ת ורדים סי׳ סא)יג ו  לט ד"ה ואתחיל,

שהביא מהראשוים דאף היכן דאיכא חזקת היתר חיי' למיעוט אם הרוב תלוי במעשה. ועיי"ש עוד  ) שם( בבי"א ויעויין

  ) סי' קסב ( א"רע בתשובת בזה ועי'שהוא מדרבן.  (שושת העמקים כלל יב) "ג הפמוכן קט  .שמצדד שכלל זה איו אלא מדרבן

שב"ד לא אזלין בתר רובא כי הרוב תלוי במעשה הריסוס וטיפול ולפי"ז לכאורה י"ל    .)(יו"ד סי' לט, מג וקטז  דאאס  י" ובמהר

  הגידולים על ידי מעשה אדם.

אמרין בתחילת חולין דרוב מומחין אצל ד דאע"פ א)(קוטרס עגוות סי' י  בית אפריםוב  )ד"ה ועוד יש סי' א (ב"ח הבשו"ת [ועי' 

שצריך לדעת מחמת הויא רובא התלוי במעשה, משום ד ,פיו צריך לשאלו אם הוא מומחהאם השוחט למ"מ שחיטה, 

תמה עליהם, וכי החזקה היא שרובם לומדים,  )ד"ה וגם (יו"ד ח"ב סי'  דברי חייםוב .ודלמא שכח  ,וללמוד הלכות השחיטה

תעשה, ה הרי הוי שב ואל החזקה איו אלא שרוב אותם האשים שאים יודעים הלכות שחיטה לא יתעסקו בשחיטה, וז

  ].. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ר"צולא מעשה

    דבר שנעשה ע"פ רוב. ד

כן יעשו לא אם מסחר ו ךבפרט מחמת שהוא לצור( בזהלא חשיב רוב התלוי במעשה כיון שרגילים אולם יש לדחות ד"ד 

  .. ולא מרעו לאומותייהו)מהם מלקותימעו 

 ,מעשה בא לידיו באשה אחת שבשלה בשר ושכחה אם מלחה אותו תחילה אם לאו (יו"ד סי' סט ס"ק כד) ז"טה כתבדהה 

המתבשל איו  ,דםעם אחר בישול הבשר  ,(כי אף על צד שלא מלחה ולאדלא הוי אלא ספיקא דרבן ולק שוםוהתרו מ

טעה ודאי עשתה האשה כדרכה ומלחה תחלה כעין ההיא דאמרין גבי ק"ש ועוד י"ל ד ,אסור באכילה אלא מדרבן)

לא אזלין כאן בתר חזקה דיש רוב גד החזקה דרוב  ו .א"צ לחזור דסירכא קיט ואתי "ירבו ןלמע"והתחיל  "םתוכתב"ב

מבואר דס"ל דאע"פ דרוב התלוי במעשה  , ע"כ.(ריש כתובות סי' יח)ורוב עדיף מחזקה כמ"ש הרא"ש  ,פעמים מולחין תחלה

י ורוב התלד[ויעויין שם בט"ז שמשמע  לעשותם ברוב הפעמים חשיב רוב. םלא חשיב רוב, מ"מ דבר שדרכם של אשי

(שושת   "גהפמו )ספר הלכות יו"ט בכורות פ"ג סי' יט ד"ה והה התוס'( רי"ט אלגאזיההמ ווכן קט .דרבן לא גזרואיסורים בבמעשה 

  . העמקים כלל יב)

תימה ד דרוב התלוי במעשה לא חשיב רוב, שהקשו על מסקת הש"ס ה"ל )ד"ה רביא( בכורות שם בתוס' מציו וכעין זה

וי"ל דתשמיש דאדם   ,היא צרתה  לא תשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברתאמתי' ד(קיט. ושם)  דלא משי הכי ביבמות  

, ל בשפופרתמותר להכיס כמכחו צא.)( ב"מכדאמר דפעמים דבהמה צריך להרביע  ,בהמה אצללא חשיב תלי במעשה כמו 

אין חשוב תלי במעשה בכה"ג אתיא דלא כרביא אי מי שם  תירצו דהגמ' )ד"ה ר"מ הקשו(ביבמות קי"ט ע"א  ותוס' ע"כ.

  הוא דבר מצוי.  כי לא חשיב תלוי במעשהדבכה"ג כת'   (כתובות כג. ד"ה בא"ד אבל) י"בפו ., ע"כאלא ממילא הוא בא

 
 
 

האם מותר בטבילת כלים 
 להפסיק בין טבילת כלי לכלי

 

עובדא הוה באחד שבור טבילת הכלים היה סמוך לביתו, 
ושאל אם יכול הוא לברך על טבילת כלים ולהטביל חלק 
מהכלים ולשוב לביתו וליטול כלים וספים. ולבאר העין יש 
לדון אי שרי להפסיק בטבילת כלים בין טבילת כלי לחברו. 

 ומה חשיב הפסק.
סתפקו בשח (פז. ד"ה ומכסי) בתוס' בחולין  -בור א.  הפסק בדי

בין שחיטה לשחיטה אם צריך לחזור ולברך כמו גבי תפילין 
דאם שח בין תפילין לתפילין מברך שתיים, או שמא א"צ 
לחזור ולברך כמו באמצע סעודתו שיכול לדבר וא"צ לחזור 
ולברך המוציא. והוסיפו דאם צריך לחזור ולברך אסור לדבר 

חיטה לשחיטה, כמו בתפילין דאמר בהקומץ רבה בין ש
דעבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. (מחות לו.) 

אלא דאין ראיה מתפילין דהתם היא מצוה אחת ואין לו 
להפסיק אבל בשחיטה אי בעי שחיט אי בעי שביק ליה. ומ"מ 

לחזור ולברך,  עצמו לידיראה דאיסורא הוא להביא 
 . (סוטה מא.)רין כדמוכח באלו אמ
וכתב דלכן טוב ליזהר (סי' ו'). שם  הרא"שוכיוצ"ב הסתפק 

שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה, אבל אם דיבר מצרכי 
 השחיטה כגון הביאו לי לשחוט לא הוי הפסק.

דאם דיבר בין שחיטה לשחיטה (יו"ד סי' י"ט)  הטורוהכרעת 
ברי דאע"ג דמד הב"יצריך לחזור ולברך על השחיטה. וביאר 

הרא"ש אכתי ראה דספוקי מסתפקא ליה פסק הטור 
 שצריך לחזור ולברך מאחר שכמה גדולים סוברים כן.

אם רוצה לשחוט הרבה  -(סי' י"ט ס"ה)  המחברולדיא כתב 
צריך ליזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה בדבר שאיו 
מצרכי השחיטה, ואם דיבר צריך לכסות דם שחיטה 

ת על השחיטה וכו'. וי"א דשיחה ראשוה ולברך פעם אחר
 בין שחיטה לשחיטה לא הוי הפסק.

כתב דהסכמת הפוסקים דהוי הפסק וצריך (ס"ק ז')  ובש"ך
העלה דכיון שלא הכריע (ס"ק ט')  הט"זלחזור ולברך. אולם 

, דספק ברכות להקל. וע"כ צריך ליזהר "ל כי"אבשו"ע, קימ
שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה שלא יביא עצמו לידי ספק.   

דאם יש לו כמה בגדים של (או"ח סי' ח')  הטורגבי ציצית כתב ו
ואם לובשם בבת אחת די  ,ארבע כפות כולן חייבים בציצית

להם בברכה אחת, ואם מפסיק בייהם צריך לברך על כל 
דאם הפסיק (סי' ח' סי"ג)  בשו"עואחד. וכ"כ לדיא  אחד

 חזור ולברך.לבשיחה בין לציצית לציצית צריך 
וחזין דבציצית כתבו הפוסקים כדבר פשוט דאם שח בין 
ציצית לציצית צריך לחזור ולברך. ויל"ע מה סברת החילוק 

דהוכיח (סי' י"ח ס"ק ט"ז) בין ציצית לשחיטה. [ויעויין במג"א 
בביאור  ויעויין לציצית דפשיטה לא הוי הפסק].משחיטה 

במ"ב סי' ח' ס"ק כ"ח ובשער הציון הגר"א סי' ח' ס"ק כ"ו ו
    ס"ק מ'. ואכמ"ל.

ועכ"פ טבילת כלים לא גרעה משחיטה. וא"כ לכתחילה ודאי 
דיש ליזהר שלא לשוח בין טבילת כלי לחברו בדבר שאיו 
מצרכי השחיטה, שלא יבא לידי ספק. ובדיעבד בעבר ושח 

 י"ל דלא יחזור ויברך דספק ברכות להקל. 
(ציצית סי' הרא"ש כתב  -מקום  יב. הפסק בהליכה או בשיו

בוש טלית קטן שהוא ושא כל היום דאדם שהוא לכ') 
וכשהוא מתפלל מתעטף בטלית גדול צריך לברך, דחייב אדם 
לעשות ציצית בכל בגדים שלו שיש להם ארבע כפות, וכל 
חד וחד מצוה באפי פשיה הוא. אבל אם מתעטף בהם בזה 

 אחר זה בלא הפסק מברך ברכה אחת על שתיהן.
אחד  העתיקעוד  - (שאלה מ"ה) בתרומת הדשןואיתא 

וז"ל אם שח בין טלית  הר"ח אור זרועמהגדולים מתשובת 
קטן לטלית גדול הוי הפסק וצריך לחזור ולברך. ומהר"ם 

הכ" אלא כשחזר לבית בירך עליו, ישלא הלך בקטה לב
ראה טעמו לפי שלפעמים לא היה צריך להסיח בין 

, וגם לא היה רשאי להסיח את עצמו בלא צורך תיםהטל
כיון שיכול לפטור בברכה אחת, ואז  ו בברכהלחייב את עצמ

היה מסתפק אם יברך על הגדול, הלכך היה ממתין אחר 
התפילה עד שהיה צריך להסיח עכ"ל. ובאשירי כתוב וז"ל 
מכאן יש ראייה דאדם הלובש טלית קטן שהוא ושא וכו'. 
והשתא אם באו להשוות דברי מהר"ם ואשירי צריכה 

תב אשירי בזה אחר זה בלי הפסק, לאו למימר דהא דכ
 דווקא, אלא ר"ל בלי היסח הדעת כדכתב מהר"ם.    

כתב דלו ראים דברי הרא"ש כפשטן דכל (סי' ח')  הב"יאולם 
שמיח טלית קטן בביתו וטלית גדול בביהכ" צריך לחזור 
ולברך, דהליכה מביתו עד ביהכ" חשיבא הפסק. וכן ראה 

דאם מפסיק בייהם צריך   -וכתב  דסתם (שם) טורהמדברי 
 "לברך על כל אחד ואחד לכן מי שרגיל להתעטף בביהכ
בטלית גדול צריך לחזור ולברך עליו אע"פ שבירך על טלית 

הלובש טלית  -(שם סי"ג) לדיא המחבר קטן שלבש כבר. וכ"כ 

 
 בס"ד    

 



  

תלוי במעשה. וכ"כ דחשיב רוב הולכאורה כוותו  ."לא שייך כאן רוב"ד הט"ז משום פליג על(אות ה)  כ"קהבאלא שהש"ך  

כוותו כי הא דהתם טבוע בטבע ואפשר דוהוסיף דאין זה דומה להא דתוס' ביבמות, ע"כ.    סי' סט סוף אות סג)יו"ד  (   בערוה"ש

  משא"כ בהא דמליחה (אולם מהפ"י לא משמע הכי). ,אדם וע"כ הוי דבר דממילא

תשמיש, ד דכל דבר הרגיל באדם הוי כמו ממילא דומיא  ה"ל כתב ע"פ תוס'ש )קידושין : ד"ה ראה בזה(במקה  'עיאולם 

כן משמע מהא שדרוב תיוקות מטפחים באשפה ושים דות מגפפות אותן, ו ).פ( בקידושיןדאמרין  והוכיח כן מי מהא

בחזקת בדוקין הן, והייו מחמת דאמרין גבי דמאי דרוב עם הארץ מעשרין הן, וכן אמרין בריש פסחים דבתים בי"ד 

א ביו"ד סי' ס"ט גבי האשה ששכחה אם מלחה דאזלין בתר רוב  ובכמה דוכתא, והט"ז כתב   ,בי אדם בודקין  אא דרובבור

 [ועי' עוד בעין ראיות המקה להלן ., ע"כהשיג עליו ע"ש וצ"עה"כ דתליא במעשה ובק גע"דרוב שים מולחות תחלה א

   ].בשם הפמ"ג

וכן רוב    ,רוב אין בה חסרון  "פדרך משל מקוה שע  ,רובחשיב  רוב אם    "פאם דבר שעשה עכת' להסתפק    )ה  'סי  שם(  א"ביוה

  ., ע"כדלא חשיב רובקט בפשיטות  )שם( ה"כבקו .פעמים שמולחת

ואין בעילת  ,בעילתן מקרהכי לא חשיב רוב  בהא דבכורות דאפשר דדוקא  'כת (בכורות סי' כ סס"ק ד ד"ה והא דאמר)חזו"א וה

הרוב מחמת סיבה טבעית קיימת, אלא קיבוץ מקרים ואין למדין מכאן למקום אחר, ובזה יחא דרוב אין חולבות אא"כ 

יבום פ"ג  ( א" במחועי' עוד  .ב רוב אע"ג שאין הלידה אא"כ קדמה מעשה, אבל הוא עדות של טבע קיימת, ע"כי יולדות חש

  . )ד"ה ולע"ד

רוב  תו לא חשיב  ,י"ל שב"ד כיון שבמקומות אלו רגילין לגדל ירקות ע"י ריסוס וכו' ,המקה ודעימייהוולפי דעת הט"ז, 

וכמו כן י"ל דפירות וירקות מגידולים רגילים ואין בהם   .חשיב רובו דומיא דאישה שרוב פעמים מולחת ,התלוי במעשה

לא דיש לחלק מהא דהט"ז דשם איכא רובא דשים [א  מיעוט המצוי שהם גועים מחמת ריסוס שעושים בהם א"צ בדיקה.

מולחות לפי שמבשלות, משא"כ הכא דאיכא רובא רק כלפי הוהגים לעשות כן. אולם מלשון השמ"א משמע שאין ד

(שם)  ג"הפמ, סט) '(ח"ב סי'השבות יעקב הלא המה  ,ומ"מ כבר החמירו הרבה פוסקים בההוא מעשה של הט"ז לחלק].

  על הפמ"ג שם. ומשמע דלא ס"ל כוותיה.  בהגהותיווהרע"א 

  אחר שנעשה המעשה  . ה
משום שא"א לפי לבישתם שצריך לבדוק הציצית הב"ח בשם כתב ש(סי' ח ס"ק יא)  א"מהע"פ  אכתי יש לדון בזהמיהו 

והויא כחזקה תלויה במעשה  ,בטבע ממילא אלא מכח אדם שתיקן הציצית הכיון שאין החזקכשרות  אחזקת האוקמיל

שמא לא בא עליה זכר  ןאמרישאי התם דבכורות האי דד. ותמה עליו בלא חשיב רו דרובא דתליא במעשה מ ולא גרע

 )שם( ש"במחצהועי'  , ע"כ.כהלכתן אוקמיה אחזקתייהו  תמשא"כ כאן דתקו הציצי ,ואת"ל בא עליה שמא לא תעברה

ת, דהאי אין בו ספק. ויכגון שרוב בי אדם אין סריסים ואיילו הוא, שאין תלוי במעשהרוב ד שכוות המ"א שפירש

ע האי רוב. וגם הוי כעין  דרוב פעמים עשה המעשה מ"מ גר ע"גבתלוי במעשה דהוא ספק אם עשה המעשה, א כשא"מ

אזלין בתר רוב   שמא לא בא עליה, ושמא לא תעברה. ואי הוי ידעין בודאי דבא עליה, אף דתלוי במעשה הוי ,"סס

 וא דהיכן דידעין שעשצולפי"ז מ .רוב זה, ע"כ בתר אף דידעין דעשה המעשה אזלין מן הדין "כ היכןדמתעברות, וא

דאי עשו ווב זקה דלא מרעו לאומתייהועים כי איכא חשאין בהם תולא"כ ב"ד יש לסמוך על רוב  ,המעשה אין חשש

ן  . ובר מ)פשיה מרע אמן משום דלא האומן מן שקוים דבר שכל סי' קיד סע' ה) (יו"ד  וברמ"א בשו"עמציו כמו ש(המעשה 

   הם תולעים.בודאי דלא חיי' ויתן לסמוך שאין  ,ולדין כיון שיש השגחה המעידה שבדקו שמבצעים תהליכים א

בערב פסח הולכים אחר   משכיר ביתד  )ד:(פסחים  מ  לכאורה קשיאיש ליישב מה ש  דברי המ"א  דלפי  שכת'  )שם(  ג"פמב  [ועי'

חבר חזקה שאין מוציא מתחת ידו דבר שאיו מתוקן, דאמרו  (ט.)מהא דפסחים  ,במעשהאע"פ שתלוי  ,הרוב שבדק כדין

 ולפי המ"א יחא אף דתליא במעשה, חזקה שליח עושה שליחותיהמהא דקיי"ל  במעשה. וכן התלויהחזקה  אע"פ שהיא

רובא וחזקה מ"מ  "סליכא סאם אף דדלדעתו  'ועיי"ש שכת .דוקא היכן דאיכא ס"ס לא סמכין בתלוי במעשה שהרי

.  מיד חזקה דטבל בעי למימר דמוציא  'א דפסחים דאלימא טובא. תדע דאפישאי ההיו אזלין בתרייהו,    לאדתליא במעשה  

  . ]. ועי' עוד לעיל מש"כ בזהשם ד"ה בגמ')בכורות ( בשפת אמת ועי' עוד

  ו. דעת האגרות משה 
משום שבעלי הגות עושין  תולעים אין בהםשכתב לעין מיי ירקות  בדבר)וח"ב סי' כה ד"ה הה  (יו"ד ח"א סי' לה  אג"מהוהה 

יש ש יהדלא אזלין בתרהוא  כרובא דתלוי במעשה אוליכי  לבודקם , דלכתחלה ישמעשה בשעת הזריעה ובשעת הצמיחה

הכא עדיפא משום דכיון שעם תולעים לא ירצו לקות חזקה על כל בעלי הגות שיעשו דלחוש דשמא לא עשו המעשה. ואף  

. ואין לערער על אבל לכתחלה יש לבדוק ,כשלא בדקומה שהוא לטובת פרסתן דלא מרע אומתו ומטעם זה אין לאסור 

שכתב ד"ה ג')    או"ח ח"ד סי' צא(ש  ועיי"  ., ע"כובעלי פש מן הראוי שיחמירו על עצמן להחשיב זה כלכתחלה  ,אלו הקוים ממו

הרי חזין שעשו המעשה   בכרוב וכדו'דמאחר דאין שם התולעים בריבוי כהדרך שיש להיות    ,בדיקה קטהבמ"מ סגי בזה  ד

, סגי ירקב בדיקה הקלה באיזה מקומות בשעושין שלא יהיו תולעים ששוב איו מצוי להיות בהו תולעים שא"צ בדיקה, ו

   .ע"כ

כמבואר שם בתחלת התשובה. אבל במקום דאיכא השגחה   ו"מתם עכו"ם או שאים שאלא דהאג"מ מיירי בבעלי שדות שה

(ישא יוסף יו"ד   הגריש"א זצ"ל חשיב רוב התלוי במעשה. וכן פסק אובר מן דין לפי המבואר לעיל י"ל דבכה"ג ל ודאי מהי.

    .מבדיקהפטורים  ,ו בהם תולעים, ואח"כ שוטפים אותםידמיי ירקות שמגדלים בצורה מיוחדת שלא יה  ססי' ב)

ם בחממות אלו מעולם לא הוחזק שיהיו תולעים, ואף אם לעתיוטעמו כי  ,(ח"ג סי' רב) תשובות וההגותה כן דעתשו"מ ש

לבדוק, ולא אכפת לן מחמת מה איו מצוי   "צדיו כירק שאין מצוי בו תולעים שא םרחוקות מוצאים שם, מ"מ כשגדל ש

 תולעים, דסכ"ס בדרך גידול זו אין תולעים, ולא דמי כלל לרוב התלוי במעשה דשם צריך מעשה לשות מציאות הדבר, 

רוב שים מתעברות ויולדות במעשה. וכן בשחיטה דמעשה השחיטה הוא המתיר לא אמרין, וכן הדין בהפרשת כגון 

, אלא איפכא הוא דמה שמצוי הוא האוסר, וע"כ כשאיו מצוי חסר סיבת האיסור ושוב  מתיר"צ א , אבל בתולעיםתרו"מ

ולפי דבריו יש לפטור מבדיקה גם פירות וירקות מגידולים רגילים   ע"כ. .'ולעים ושפיר לא חייאין כאן ירק מוחזק בת

ירקות כגון חסה   שהרי לעיין בסברתו ישאלא ש .(אע"פ שאין בהם הכשר על זה) שמחמת הריסוס לא שכיח בהם תולעים

ם, בה לא מצוי (אף אחרי גדילת הירקות)ריסוס  פעולות מועות כגון וכדו' יש בהם מיעוט המצוי שהם גועים אלא שע"י

על  צריך לסמוך זהאיו יודע אם עשה מעשה ו  רוצה לאכלםהלא בדיקה, ובירקות המתיר יש כאן גם מעשה הומצא ש

בדיקה משום שאסורים בלא  שקט(ח"ג סי' צג)  קה בשםכהדלא  . וכ"זה"ל)להתירא (לולי הטעמים  רוב התלוי במעשה

  . יו"ד תולעים אות ב עמ' לב)ט ו – יסן ח"א עמ' ח ( מבית לויב עי' עודו  .דהוי רוב התלוי במעשה

  
 מותרים ורים מבדיקה ו פטוכדו', סה דמיי ירקות שמגדלים בצורה מיוחדת שלא יהיו בהם תולעים כגון ח יא,העולה לד

  .)העלים(ע"מ להפריד זבובוים  העלולים להיות בין זרם מים ב ת כל עלה ועלהאחרי שטיפ באכילה

  
 

קטן ומברך עליו, וכשהולך לביהכ" מתעטף בטלית גדול, 
יכה מביתו לבית הכסת חשיבה צריך לברך עליו, דהל

הפסק. ואם מתפלל בתוך ביתו, אם היה דעתו מתחילה גם 
על טלית גדול ולא הפסיק ביתיים בשיחה או בדברים 

 אחרים א"צ לחזור ולברך.
"ל דאם שיהם בבית  -דכתב (שם ס"ק י"ז)  במג"אויעו"ש 

(ס"א) אחד לא חשיב הפסק מחדר לחדר, כמ"ש סי' קע"ח 

. ואם יצא מביתו וחזר מיד צריך לברך דהוי )(ס"אורע"ג 
מקום הוי  ימדברים שאין טעוים ברכה לאחריהן, דשיו

 .     (ס"ה)הפסק כמ"ש סי' קע"ח 
העלה לדיא דלא אכפת לן בשהייה (שם ס"ק י"א)  הט"זאולם 

אפי' הרבה כל שלא הפסיק בדיבור. ולא חשיב הפסק מחמת 
דחוזר ומברך על  הליכתו לביהכ". ומ"ש הרא"ש והטור

הטלית גדול בביהכ", הוא משום דבשעה שמברך על הטלית 
קטן בביתו תיכף אח"כ מיח תפילין כמ"ש בשו"ע סי' כ"ה 
ס"ב, וא"כ ברכת התפילין הוי הפסק בין טלית קטן לגדול. 

."אבל לא ההילוך לביהכ 
כ"כ  -הלובש וכו'  -פליג על המחבר וכתב  הגר"אואף 

צית (סי' כ') ומפרש ב"י משום דהליכה הרא"ש סוף הל' צי
ה יהוי הפסק כמו שמפרש והולך. וליתא, דמאי שא מפ

לפיה בטרקלין גדול כמ"ש לקמן בריש סי' רע"ג. ועיין לקמן 
סי' ק"ד ס"ב וס"ג. ועיין מג"א שם ס"ק ג'. אלא משום שיוי 
מקום כמ"ש מג"א. וגם זה ליתא, כמ"ש לקמן סי' רי"ז ס"א 

. וכמ"ש הגהות מימויות פ"ו מהל' סוכה הי"ב ודווקא וכו'
וכו', וכמ"ש בסי"ד ע"ש. אבל דעת הרא"ש הוא משום 

 -(והדמשק אליעזר כתב דצ"ל שמפסיק בתפילין בשארי דברים 

 . וכן הוא בטור אם מפסיק וכו'.דמפסיק בהילוכו בשערי דברים)
[ומבואר דס"ל דהמחבר דעתו דההפסק הוי מחמת ההליכה 

מחמת השיוי מקום. ודלא כמו שראה בדברי  גרידא, ולא
 המג"א דס"ל בדעת המחבר דהוא משום שיוי מקום].

בסתמא (סי' תל"ב)  הטור והמחברבהל' בדיקת חמץ כתבו  ג.
דבברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים. וצ"ע אמאי לא חששו 

 מקום.המשום הפסק משום ההליכה ושיוי 
[ולפי מ"ש הגר"א ליכא מקום לההיא קושיא בדעת הטור. 

מקום לא הוי השיוי א ודהא הטור ס"ל באמת דההליכה גופ
 הפסק. אולם בדעת המחבר אכתי תקשי].

איירי על דברי המחבר ד 'תכ(סי' תל"ב ס"ק ב')  הפר"חואכן 
דאל"כ הוי הפסק וצריך  ,דוקא כשהבתים אים רחוקים

בהל'  צ"ע א"כ אמאי סתם המחברולדבריו  לחזור ולברך.
ציצית ולא ביאר דהייו דוקא בהליכה מרובה, ומאידך 
אמאי סתם דבריו בהל' בדיקת חמץ ולא ביאר דהייו דוקא 

 בהליכה מועטת.
אף שיחה לא הוי הפסק מעיקר איברא דשאי בדיקת חמץ ד

בפ"ק דפסחים  הרא"שהדין אחר שהתחיל הבדיקה, וכמ"ש 
. וביאר הרא"ש (סי' תל"ב) הטור והשו"ע, וכן פסקו (אות י')

טעמא מדי דהוי אישיבה בסוכה וכאדם המדבר בתוך 
 הבית הללהסעודה דלא הוי השיחה הפסק. וכן כתב לחלק 

 .(יו"ד סי' רפ"ט ס"ק א')
שככתב לבאר (סי' תל"ב ס"ק ד')  מאמר מרדכיב דויעויין עו

דשאי בדיקת חמץ דחיובא רביעא עליה לבדוק כל 
המקומות שיש לו וא"כ מצא שלא גמר מצוותו עד שגמר 

סי'  במש"בכולם וע"כ ההליכה לא הוי הפסק. ויעויין עוד 
שם ס"ק  ובשה"צתל"ב ס"ק ז'. ובסי' תרל"ט ס"ק מ"ח 

 כ"ד. ובסי' ח' סי"ג.
(ח"א  תשובת הרשב"אבשם (יו"ד סי' רפ"ט)  "יבביעויין עוד  ד.

 .     (ס"ק א') בית הללוב (שם ס"א) ברמ"אסי' תת"ט), 
אין להפסיק בשיחה בין טבילת כלי לחברו.  -העולה לדיא 

ובדיעבד אם עבר ושח לא יחזור ויברך. ולכתחילה יש להמע 
אף מהפסק מחמת הליכה. ובפרט אם איכא מי שיוי 

  מקום.

 

 
 

 )ח(תפלת מנחה  - עניני שבת קדש
  "פסוקי צדקתך"

"ובספרד  - מהג ספרד לומר כפי סדרם בתהילים
אומרים תחלה צדקתך כהררי אל ואחריו וצדקתך 

ים ואחריו צדקתך צדק לעולם וזה כון יותר קאל
 טור סי' רצב)(שבזה הסדר כתובות בס' תהלים". 

"ווהגים באשכז  - טעם הסדר כפי מהג אשכז
צדקתך צדק לעולם ואחריו וצדקתך לומר תחלה 

 טור סי' רצב)(ים ואחריו צדקתך כהררי אל". קאל

והאשכזים אומרים מקודם צדקתך צדק ו"ל " -
משום דהך קרא הוא גד משה רביו דסיומא דקרא 

ערוך השלחן (". הוא ותורתך אמת ולכן לכבודו הקדימוהו

 שם ס"ו)
זה לשון אבודרהם [עמוד קעט] כשאומרים כסדר  " -

הוא כון להגדיל ולהוסיף בשבח המקום ברוך הוא, 
בתחלה דמית שגדולה כהררי אל, ועוד גדולה עד 

 מרום, ולעולם צדקתו ותורתו אמתיים... 
ומטה משה [סי' תפה] כתב הטעם כדי לסמוך השם 

 יז) אליה רבה שם ס"ק(". לקדיש, ועוד האריך מאוד בזה...
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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