
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 מנהגי ט"ו בשבט
שו"ע (סי'  [ .. והגו שלא ליפול על פיהם ביום זה]ר"ה (ב.)[ .לאילות ר"ה אויום ט"ו בשבט ה

ואם חל בשבת אין אומרים אב  . ])קאאות ה"ח (ס"ק לב) וכ[מ"ב (במחה שלפיו.  ולא .קלא סע' ו)]
[עי' שו"ע (סי' רצב סע' ב) ולוח אר"י  הרחמים והזכרת שמות. ובמחה אין אומרים צדקתך. 

ה"ח (שם אות  ק לא). ועי' כ[מ"ב (ס". להרבות במיי פירות של אילות םוהגיו . בט)](לגרימ"ט חדש ש

. ועי' בספר טעמי המהגים (סוף עיי חוכה סי' תתסז) בשם בי יששכר  אף מבי ספרד יש שוהגים כןש צז)

 . להתפלל שיזכה לאתרוג כשר ומהודר]

  ר תולעים זהירות מאיסו
 בהם הרבה אזהרות הזהירה התורה בשרצים, ולכן צריך האדם ליזהר מאד שלא יכשל

  (כלל לח סעיף א) וכה"ח (אות קסא)]. "א חכ ,מחז"ב (אות לט) ,[פר"ח (ססי' פד) .חס ושלום
 שנוצרה במחובר  ת תולע

ודעת  . סע' ו)סי' פד יו"ד שו"ע ([פירשה אסורה אף אם לא  ,תולעת שוצרה בפרי מחובר לקרקע

, אלא שיש אומרים שאיה ]שבמקום ספק יש לצרף דעת המקילים שאף בזה צריך פרשה הכה"ח (אות ג)
רמ"א (שם), ט"ז (ס"ק  [ויש מחמירים אף אם לא רחשה    .])שםשו"ע ([אסרת אלא אם כן רחשה.  

[פלתי (ס"ק    .וכן עיקר. וכ"כ הגר"א (אות כ) בדעת הרמ"א],  (ס"ק יח ד"ה והוא שריחש)  "חפרי), ש"ך (ס"ק יט),  

   .]ה וכרתי ס"ק יא), חכ"א (כלל לח אות יב) וכה"ח (אות ד)
 שנוצרה בתלוש  ת תולע

אפילו ומ"מ  ,])ד סע'  שםשו"ע ([אלא אם כן פירשה איה אסרת  ,תולעת שוצרה בפרי תלוש
פירשה אלא על גבי הפרי או על הגרעין לא פירשה כולה מהפרי אלא מקצתה, או שלא 

תוך הפרי ופירש אחר בויש אוסרים אפילו מת  .אסורה ,שבתוכו, או שפירשה מפרי לפרי
אופים  ל אלו פר"ח (ס"ק יג) וכה"ח (אות לד). ועי' בש"ך (ס"ק יא) שכ[. וכן יש להחמיר. [שו"ע (שם)]כך. 

  .]"מ לעין ס"ס, עי' בכה"ח (אות לג). ופהם בעיות בש"ס וסלקו בתיקו וקי"ל לחומראה"ל 

 פרי שהתליע ואין ידוע אם במחובר או בתלוש  
  .  (שם)]בפמ"ג  . ועי'ז) 'שו"ע (סע[ באכילה. פרי שהתליע ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש אסור

 פרי נקוב 
 ,הוחזר הפירש חוששים אולילא ש (סי' פד סע' ד)שו"ע דעת ה ,בתוך הפרי תולעת המצאת

שאם   (שם)ודעת הרמ"א  .  (אם וצרה בתלוש)  , והתולעת לא אסרהחור קוב לחוץהאפילו  ו
  .[וכן פסק הכה"ח (אות לו) להחמיר]פירשה, ואסורה.  שאולי וששיןח חור קוב לחוץה

 מאכל שהתליע בתוך כלי  
לא  ,פירשו לדופי הכלי וחזרו לואפי ,הצבור בכלי במאכל שוצרושתולעים יש אומרים 

וב"י (יו"ד  הדיים אות לז) ו 'לבו"ש (חיה ו  חזו"א (סי' יד סס"ק ד).ופר"ח (ס"ק יז) [. ותומותר  פירשו חשיב

. ויש להחמיר, ותחשב שפרשו, ואסור  זה   שאף באופן  וי"א.  ]אין מוחין בידו  שהמיקל  כת'ק' סי' כז)  
הגריש"א זצ"ל (בדיקת    וכת'  .(אות לט)ערוה"ש (אות מז) וכה"ח  ,  ש"ך (ס"ק טו)  ,סע' ה)  שםשו"ע ([  וכן והגים.

ובשבט הלוי (ח"ז סי' קכג אות ז) כת' דאע"פ שיש מקום להתירו של הפר"ח  שכן המהג.    בהגה)  108המזון ח"א עמ'  

   .גליון צ"ב]בשמעתא עמיקתא . ועי'  מ"מ אשרי הזהר

 על ידי זכוכית מגדלת שנראות רק  תולעים
תולעת קטה מאוד אסורה, אע"פ שלא רואים את צורת התולעת עצמה אלא את  'אפי

זכוכית  "יתולעת שאין העין שולטת בה אלא ע מכל מקוםו .]רשב"א (סי' ערה)[. מקום הרחש
ערוה"ש  וכ"כ ה .(יו"ד ח"ב סי' קמו ד"ה ומה) באג"מ הובא  ,הגר"ח מבריסק זצ"ל[מגדלת, איה אסורה. 

  ]. גליון צ"טשמעתא עמיקתא . ועי' בבריאה תוראי ובתאי ש שבט הלוי (ח"ד סי' קמב אות ב)קט ב. וכן  (אות לו)

 מאכל מתולע או החזרתו לחנות   מכירת
או שאר דברים שהם קמח או למי שחשוד על איסור תולעים, אסור למכור לעכו"ם 

דרך הישראלים ואם  ].רמ"א (סי' פד סע' ה)[. , שמא יחזור וימכרו לישראלים ממשמתולע
ומ"מ במקום שיש חשש שימכרו לישראל שאיו רגיל לבדוק   לבדוק אותו המאכל, מותר.

ועל כן אסור להחזיר לחות  .])5הגה  164הגריש"א והגר"ש ואזר זצ"ל (ספר בדיקת המזון עמ' [ אסור.
  מאכל מתולע כשיש חשש שיחזור וימכרו לישראל שאיו רגיל לבדוק.  

 חובת בדיקה 
. בלא בדיקה וכלואסור לא ,שהתליעאם לא ידוע  לואפי ,כל דבר שדרכו להתליע במחובר

, כגון קמח ופירות יבשים, יש אין דרכו להתליע במחובר אלא בתלוש םוא .)]סע' ח(שו"ע [
[דעת הט"ז (ס"ק יב),    צריך בדיקה. ויש חולקים. ולמעשה יש להחמיר לבודקו.  שאיואומרים  

  (ש"ד ס"ק כג) פמ"ג אולם ה .שא"צ לבודקם ב"י אות מז), השולחן גבוה (מחו' אות ב) והכה"ח (אות סג)הכה"ג (ה

  להחמיר].  (ח"ז סי' קכה אות א) שבט הלוי הו  (מ"ז ס"ק יב)הפמ"ג  והכרעת. בדעת הש"ך קט שצריך לבודקם

 דבר שאין דרכו להתליע רק לפרקים 
 וואם לא מצא ב (בדיקת מדגם) ובודק מקצת ,לפרקיםאלא להתליע  ורכ בר שאין ד ד

ושם כתב לבדוק שיעור   בתשב"ץ (ח"ג סי' יא)[ערוה"ש (אות סה) וכבר מבואר כן גם השאר מותר.  יםתולע

ל  ". וכן דעת הגר"ש ואזר זצדמהי בדיקת מדגם בכה"ג  )2הגה    122עמ'  פ"ה    הגריש"א זצ"ל (שםכן פסק  סעודה. ו

מאותו מין, ואם לא  ) והוסיף שאם בישל חלק ללא בדיקה וא"א לבודקו, בודק מה ששאר  2הגה    122עמ'  פ"ה    (שם

בו גיעות   וכן פרי שבקיץ מצוי מצא תולעים הכל מותר, ואם מצא אפי' תולעת א' מה שהתבשל אסור]. 
מצוי, ורוצים לבודקו בעות המעבר כדי לדעת אם כבר מצוי גיעות, יתן  ובחורף איו

  . )]2ספר בדיקת המזון כהלכה (פ"ה הגה ב[עי' לבדוק באופן ה"ל. 
 וע אם דרכו להתליע דבר שלא יד

. מותריםכולם  יםואם לא מצא תולע ,םבודק מקצתלהתליע,  םשלא ידוע אם טבע ירותפ
  .)]2[עי' ספר בדיקת המזון כהלכה (פ"ה הגה  

 דבר שאין דרכו להתליע והתיישן
"בדיקת ( ומקצת דבר שאין דרכו להתליע והתיישן (ויש לחוש שמא התליע), די בבדיקת

  . [הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פ"ב אות ס)] מדגם") כדי לוודא שאין המאכל גוע. 

  

 חובת בדיקה כשיש מיעוט המצוי
שו"ע (סע' ח) וש"ך (סס"ק טז  [  .פרי זה מתולעהש  מיעוט המצוי  שיש  במקוםחובת הבדיקה חלה  

  .]וס"ק כג)
 מהתורה או מדרבנן

, דלא כהרמב"ם (שחיטה  ש (סי' קצא ד"ה גם)"ריב' רח) וסי (ח"א  "אבשר[ חובת בדיקה זו היא מדרבן.
כת'   יז). והש"ך (ס"ק ג וס"ק ח)פי"א ה"ז) שקט שאין זה אלא מהג. וכן פסק הרמ"א (סי' פד סע' ח וסי' לט סע' 

בירושלמי  שכן משמע מהשו"ע שם. וכן קט הפמ"ג (סי' לט ש"ד ס"ק ג ואו"ח סי' ח א"א סס"ק יא) ושכן הוא 
(יו"ד שם אות ה). ועי' בדרכ"ת (שם ס"ק י). ועיי"ש  והכה"ח  (סי' ה ס"ק לא)המ"ב ). וכן פסקו ד"ביצה פ"ג ה (

הוחזק כמתולע חייבים לבודקו מהתורה. הפרי  אם  ו  ].עוט המצויבמ"ב שמשמע שבדרבן לא חיי' למי
וכה"ח (יו"ד  (סי' ה ס"ק לא)  מ"ב  ,  סי' ח א"א ס"ק יא וסי' ה א"א ס"ק ו)או"ח  (פמ"ג    ,ש"ך (יו"ד סי' לט ס"ק ח)[

  . ]שם אות ה)
 אופן הבדיקה כשיש מיעוט המצוי

וביאר   [רמ"א (סע' ח).  .בבדיקת הרוב אלא צריך לבדוק כולו דילא  במקום שיש מיעוט המצוי
  .  ]ל"ט  יש סי'בש"ך (ס"ק כג וס"ק כח) דכל שמצוי אין סומכין על בדיקת הרוב ודומה לבדיקת הריאה בר

 מיעוט המצוי מהו 
ויש   ].הריב"ש (סי' קצא ד"ה גם מש"כ). [)49%-(כ מיעוט המצוי הוא קרוב למחצהש יש אומרים
יו"ד סי' לט ס"ק  דעת תורה  (  ומהרש"ם  משכות יעקב (סי' יז)[  ).10%(  הוא חלק אחד מעשרהאומרים ש

המועט ש  ,מצוי הרבהדבר הו שהופעת המיעוט הוא  ימיעוט המצוי הייש מי שאומר שו  .]ג)
  שם( . ועי' במשכ"י שבט הלוי (ח"א סי' פא ד"ה אלא וד"ה ומ"מ)[מלווה את הרוב בכל עת ובכל מקום. 

קובץ  ("א זצ"ל  [הגרישוהעיקר כשיטה האמצעית שהוא חלק א' מעשרה.    .עמ' רי ד"ה ולעין שאלתו)]
[כי בדרבן  ובשעת הדחק יש מקום להקל יותר.  .])והשעטז בהלכה פ"ז הגה טז תשובות ח"ג סי' קיג

  179עמ'  בדכהמ"כ הגרשז"א זצ"ל ( . וכן יותר מזה  הוא מהראשויםשסמכין להקל בשעת הדחק בפרט שהריב"ש 
קט שטוב להחמיר כשיעור של המשכ"י, ומבואר שאיו אלא חומרא. ועי' בשמעתא   )ומח"ש ת' סי' סג שאלה א 

יים על חובה לבדוק כל מיי  . ויש לציין שיש רשימות אשר מציעמיקתא גליוות צ"ב ור"צ]
  בלבד. 3% –פירות וכדו' לפי כ 

 איך משערים מיעוט המצוי 
ואם  .אם שק או שקית ,כמות שרגילים לקותה מיעוט המצוי מדד לפייש אומרים ש

מבשלים כמות גדולה (כגון במלון) מתחשבים בכמות כולה ולא הולכים לפי המות 
].  מבית לוי (יו"ד אות יג). וכן הוא ב)4הגה    117עמ'    בדכהמ"כהגריש"א זצ"ל ([שמחלקים לכל סועד בפרד.  

אומרים ויש שם)].  בדכהמ"כ ( ל "ואזר זצ[הגר"ש ו יש אומרים שתלוי בכמות שרגילים לבודקה. ו
לעין החסה    כת'  )(שם). והגרשז"א זצ"ל (שם  ל" ק זצ"גר[ה  שתלוי בכמות שרגילים לבשל בפעם אחת.

בפמ"ג (סי' פד ש"ד   עוד עי'האם ברובם יש גיעות, ולא מחשבים לפי כל עלה ועלה בפרד. ושהולכים לפי ראשיה 
  .]גליון צ"בשמעתא עמיקתא ב'  . ועיס"ק לד) דכל ירק שהוחזק ג"פ בתולעים אסור לאוכלו בלא בדיקה

  להדר לבדוק כשאין מיעוט המצוי
אם יתן לבדוק בקל מ"מ מצוי אין חובה לבדוק לפי האכילה, והאם אין משום מיעוט 

ללא טרחא ואין הבדיקה גורמת לו לשיוי בדרך אכילתו (כגון שבכל אופן רוצה לאכול  
רוב   הולכים אחרד שכת' לעין דם ביצים  אות )מא"א פ"ג ( "מהגה[עי' ב לבדוק.  הידורהדבר חצוי) יש 

ומה שרוצים לבדקן כשרוצים    ,בדקיהשאין יכולות ל   אע"פ או אוכלים ביצים צלויות    "ה ביצים שאין בהן דם ומשו

וכן פסק השו"ע (יו"ד סי' סו סע' ח) דא"צ בדיקה. והוסיף הרמ"א    . לטגן או לעשות מהן תבשיל חומרא בעלמא הוא

שהגו לבודקם ביום. ועי' בשלחן גבוה (ס"ק כא) שכת' דמהג זה הוא דוקא כשעושים מהביצים מאכל וביום,  

והוא ביום שיכולין לראות אם יש בהם דם, אבל כשרוצה לאכלם צלי או   דבלא"ה שוברים אותם לערבם במאכל

מבושל המחמירים לשברם ע"מ לבודקם, לא ראיו ולא שמעו מי שהג כן, ע"כ. מבואר דא"צ לבדוק אחר המיעוט  

מ"מ   ולפי"ז י"ל דה"ה ב"ד, ואע"פ שלא מציו מהג זה אלא בעין דם ביציםאא"כ הוא בקל ולפיו. שאיו מצוי 

השעטז  וכן מצאתי בשם הגריש"א זצ"ל ( .אג"מ (יו"ד ח"א ססי' עב)ב מציו ובדרך זהחזין שיש בזה הידור. 

  ]. ועי' בדרכ"ת (סי' לט ס"ק א) %.  1  -פ"ז הגה יז) במקום שהמיעוט הוא ככהלכה 
 פירות וירקות הגדלים בגידול מיוחד ללא תולעים

חשבים לאים מוחזקים  ,(כגון חסה וכדו') תולעיםגידול מיוחד ללא בירקות הגדלים 
ע"מ  (לכל עלה ועלה בפרד) לפי אכילתם מיםזרם בומספיק להם שטיפה  ,בתולעים

תשובות וההגות  (ישא יוסף יו"ד ססי' ב) ו הגריש"א זצ"ל  [  .להסיר זבובוים העלולים להיות על העלים
   ]. ובשמעתא עמיקתא גליון רצ"ד].באג"מ (יו"ד ח"א סי' לה). ועי' (ח"ג סי' רב)

 קמח ואורז בזמנינו
בקמח ובאורז ביתי הקים באריזות   תולעים (עכ"פ בארץ ישראל) מצוי  אשלבזמיו 

ומכל מקום על פי הוראות   .(באופן ששמרו כראוי)  בדיקה  צריכיםלא  הדין    קטות, מעיקר
ות בשם גדולי הדור דכיון שהמצב יכול  [שמעו מא' מחשובי משגיחי כשרגדולי הדור המהג להחמיר. 

 ,אין זמן לבדוק הקמחש אופןב ב שבתערכגון בשעת הדחק, ובלהשתות יש להוג תמיד לבדוק]. 
  במקום מצוה רשאי להתעלם מהבדיקה ועוד ש , מעיקר הדין א"צ בדיקה כ"ל[כי  .ןרשאי להוג כעיקר הדי

בית יעקב (סי' צט ד"ה  ה פסק כן ו  ).על הסמ"ג לאו קיא( , כמבואר במהרש"ל אף במקום שיש משום מיעוט המצוי

גרשוי (סי' פד על הט"ז ס"ק יב). וכן קט הפמ"ג (סי' תסז א"א  עבודת הולפ"ז) הובא בסד"ט (סי' קצו ס"ק טו) וב

  . ועי' בשמעתא עמיקתא גליוות צ"ב ורצ"א].ס"ק ל)
 תות שדה 

ועל כן הפרי טעון  20% - בתות שדה טרי קיימת גיעות של "טריפסים". הגיעות היא בכ
מסתתרים בתוך  הם קטים מאוד ו טריפסיםהבדיקה לפי אכילתו, אלא שמחמת ש

אים יורדים בשטיפה  טריפסיםהוכמו כן  .ריהןחלא יתן לבדוק אל הפרי השקעים ש
תאומים או  יש לבחור תותים שלמים ויפים (לא .1 יש להוג כדלהלן: ל כןוע ,רגילה

  פרח הירוק שבקצה הפרי עם חתיכה דקה של בשר הפרי.ה להוריד את .2 סדוקים).
 לשפשף כל פרי. 5 הסבון.מלשטוף  .4. )דקה וחציסבון וזלי (מעט  להשרות במים עם .3

. ולבדקו  ייםיש לחצותו לש   "בפרי שיש חשש לחדירה וכיו  .6.  ופרי היטב בידו או מברשת
אחרוה שהביא   'קודמות. ועי' במהד ') במהד558-560כ"כ בבדיקת מזון כהלכה (ח"ב עמ' [ע"פ מומחי כשרות. ו

כיון שלדעתו יש לחוש שאולי א' מהתולעים לא   ותו או שמקלפים א אא"כ מרסקים את הפרי ג"פ   "זשאין לסמוך ע

  ואין חשש זה אלא חשש רחוק   באמצעות מכשירים  ה"ל שלטעתם הדבר בדק  חיםמו המכ(דלא    ע"י עצה ה"ל ירד  

ו  דלפי טעת , ועוד וע"כ אין חובה לחוש אליו מצויה מיעוט  בחשש זה  דבריו תמוהים דהרי אין ולכאורה. )מאוד

ק"ו   וא"כלא חששו למיעוט המצוי   קושלא יתן לבדבמקום ש ע"פ הפוסקיםאדרבה קיל טפי כי כבר מבואר להלן  

בפרי  ת " מהלהסיר תולעים אלו הם בטלים  שא"א על צדש ועוד .שאין לחוש לחשש שלא יתן לבדוק אחריו

עוד תימה  . ושלאיסור דרבן לא חיי' למיעוט המצויבשם המ"ב  מבואר לעיל  ו  ,כמו שבארו להלןשמסתתרים בתוכו  

בזה   כמבואר להלן. והארכו יש אפי' ספק אם התולעת איו שלם בטילכל ש, והרי ג"פ ריסוק הצריךמכי תיתי לד

 . גליון ר"]שמעתא עמיקתא בבס"ד 



  

 פרי שמוחזק שהוא מתולע ובשלו ללא בדיקה   
 כספק ן הפרידישי"א  ,(כלומר שרוב מין זה מתולע) מוחזק בתולעיםשהפרי במקום 
(פסקים סי' פד  הרדב"ז (סי' תשכג) והצ"צ [ועל כן אם בשלו ללא בדיקה התבשיל מותר. מתולע, 

(תה"א  [רשב"א    .וכן עיקרוי"א שדיו כודאי מתולע.  ) משום ס"ס, ספק אין תולעים ספק ימוחו].  ס"ק כז

וע'    ).(ס"ק טז  כרתיו(ס"ק כט)  ש"ך  (כלל מא דין ג),  או"ה  (סי' כז),  מהר"ם מלובלין  (סע' ט),  הובא בשו"ע  ש"ג ב"ג)  

(אשרי האיש פ"ב אות מה)  ודעת הגריש"א זצ"ל . )173ח"א עמ'  בד"כ הגריש"א זצ"ל (ובדברי  (ס"'ק לא)פר"ח ב

 . שמוחזק תלוי ברוב]
 עבר ובישל ללא בדיקה פרי החייב בדיקה משום מיועט המצוי 

מאכל החייב בדיקה משום מיעוט המצוי או משום שהוא ספק אם הוא מתולע עבר ובשל  
(תוה"א ב"ג ש"ג  רשב"א [ באכילה. מותרבדיעבד המאכל  ,וכעת איו יכול לבודקוללא בדיקה 

כדרך שאמרו בבהמה שאם בא זאב וטל בי מעיה שהיא עומדת בחזקת היתר, ועוד דהכא איכא תרי ספיקי   פד.)

, ועיי"ש  (סי' פד סע' ט)הוה ביה דילמא ימוח ובטיל, ע"כ. וכדבריו פסק השו"ע  ת"לביה, וא חדא דילמא לא הוה

ל"ט סע' ב' שפסק באבד    'הרמ"א בסי לש  (ש"ד שם)עי' בפמ"ג  ו.  שהביא שי הטעמים של הרשב"א  (ס"ק כט)בש"ך  

   .]בזהעי' לעיל  .הריאה להקל רק במקום הפס"מ, לולי הטעם השי של הרשב"א הייו צריכים להחמיר
 מח ספק מתולע ואפה עמו ללא בדיקהק

[ט"ז (ס"ק  .  מותר באכילה  "א שהמאפהיאפה עיסה מקמח שיש בו ספק אם היה בו תולעת,  

ובחשש . שבאפיה לא ימוחים]פר"ח (ס"ק לג) [ יש חולקים.ו  ].יז) דאף ע"י אפיה אומרים שמא מוח
    .]המהגשכן בשבט הלוי (ח"ז סי' קכו) . וכתב פלתי (ס"ק ז)[תולעים קטים יש להקל. 

 תולעים מעליהן להפריד מ"ע שרייתם
, משום להפרידם  מ"ע  תולעים  או  לכלוך  בהם  שיש  או ירקות  פירות  'להשרות'  בשבת  אסור

אין בזה משום    ואם התולעים גדולים.  ])כח  אות  ה"פכ  ב" ח   האיש  אשרי(  ל"זצ  א"[הגריש  .איסור בורר
. ועי' מש"כ בשמעתא עמיקתא גליון  הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פ"ג אות מ הגה קיד)[  (שאין כאן תערובת).בורר  

  . רס"ג]

 שרייתם ע"מ להפריד תולעים העלולים להיות בפרי
פירות או ירקות שחובה להשרותם על מת לבדקם מתולעים מחמת "מיעוט המצוי" כגון  

אין איסור   ,דכיון שע"פ הרוב ליכא משום חשש מלאכה[תותים, צ"ע אם מותר להשרותם בשבת. 

דהרי    ,אסור  ,רירתםמיהו י"ל דדלמא כיון שעל הצד שיש תולעים יחא ליה בב  .דזיל בתר רובא דהתירא  ,להשרותם

. ועיי"ש שהבאו מהפוסקים שתולעים שהעכו"ם  עי' מש"כ בזה בשמעתא עמיקתא גליון רס"ג. וון הוא. וצ"עמכ

  .]לא מאסים מהם אין בהם משום איסור ברירה, כיון שאיו בורר אותן אלא משום קפידא הלכתית
 תולעים מעליהן להפריד  או  לנקותם  מ "ע שטיפתם

ירקות מלכלוך או תולעים אפילו הם קטים מותר 'להדיח' סמוך לסעודה, פירות או 
אג"מ  ,  )ועמ' קי  קצות השלחן (סי' קכה ס"ק טז וח"ח עמ' קה[  (באופן שאין לחוש משום טילת שמה).

ויש . ]והצי"א (ח"ו סי' לז אות ד) הגרשז"א זצ"ל (שולחן שלמה שם ס"ק יז ד"ה גם) ,(או"ח ח"א סי' קכה)
ח"ב פכ"ה ס"ק ו אות ג). וכן דעת השבט הלוי (ח"א סי' ב אות ב). ועי' במחת  חזו"א (חוט שי שבת  [מחמירים.  

  . ]ועי' עוד מש"כ בזה בשמעתא עמיקתא גליון רס"ג. יצחק (ח"ה סי' לח)
  

  שיםנ
פר"ח (ס"ק  ה  ,ס"ק לה)סי' פד הש"ך ([שים אמות על בדיקת תולעים אפילו שיש בזה טרחא. 

ועוד. ולא דמי לבדיקת   זבחי צדק (ס"ק קא), הפב)-אותיות פא סי' פדערוה"ש (, ה החכ"א (כלל לח אות כה) ,לה)

עוד  בהם יש ו דלא אתחזק איסורא, , דשאי תולעים מ"ב (סי' תלז ס"ק יח)ב כמבוארשמא יתעצלו דחיי' ל חמץ

  גליון קכ"ו].שמעתא עמיקתא  בכמ"ש הש"ך שם ע"פ התורת חטאת. ועי'   צדדים להקל

 קטן  
כיון שחיוב הבדיקה    קטן בר דעת אמן בבדיקת תולעים מפירות וירקות שעתידים לבשלם

וירקות האכלים  בעל פש יחמיר על עצמו. אבל על בדיקת פירות מ"מ , והיו מדרבן
פלתי (סי' פד  [עי' חילוק זה ב.  כי חובת הבדיקה היה מה"ת  חיים, הגועים בתולעים, איו אמן

דשאי פירות וירקות חיים שליכא ביטול, משא"כ במבושלים דמדאו' מתבטלים ברוב. וכבר מבואר בהגה    ס"ק יט)

ועיי"ש דאם   דרכ"ת פד, קב)סי' קו הובא בדלקמן שבדרבן היכן שהדבר בידו הקטן אמן. וכ"כ בבית שלמה (

  . ]. ועי' בשמעתא עמיתקא גליון רפ"ואתחזק איסורא קצת (וכגון שמצאו קצת תולעים) בעל פש יחמיר ע"ע
 בדיקה מחמת מיעוט המצוי ב

קטן בר דעת אמן על בדיקת תולעים במקום שחוששים לתולעים מחמת מיעוט המצוי,  
דהיכא  ועוד, יח) -ס"ק טז  סי' תלז"ב ( ובמש"ך (סי' קכז סס"ק לא), עי' ב[שחיוב הבדיקה היו מדרבן. 

שאם  הרמ"א (סי' קכז סע' ג) . ואף לדעת להוציא דבר מחזקתו להתיר או לאסור ' שהוא בידו של הקטן אמן אפי

אתחזק איסורא הקטן איו אמן. עי' באות א' דהכא לא מקרי אתחזק. ואע"פ שבבדיקת חמץ מחמת טרחא  

לכתחלה לא סמכין אקטן, הכא שאי כמבואר באות א'. אלא דכל זה בחיובים דרבן כמו בדיקת חמץ, אבל בדאו'  

  . ועוד. ועי' עוד בכל זה בגליון ר"ט]ז) (כלל עב אות ט "א בחכרוב הפוסקים ס"ל שאיו אמן, כמבואר במ"א (שם), 
 חשוד על איסור תולעים 
 ויש אומרים שאם [שו"ע (סי' קיט סע' א)].ו אמן על איסור זה. איהחשוד על איסור תולעים 

תשובות  [אג"מ (יו"ד ח"א סי' ד וח"ב סי' מג) ו. יכול לסמוך עליו קים ליה בגויה שאיו מכשילו

 ,ובשעת הדחק [הגריש"א זצ"ל (ישא יוסף יו"ד ססי' ה)]. ויש חולקים. ].' רד)וההגות (ח"ג סי' רג וסי
  יכול לסמוך להקל. ודאי ,כגון בעל תשובה בבית הוריו שלא חזרו בתשובה וכדו'

   נכרי
)  ד  ק "סי' שב ס(ש"ך [עי' בכרי איו אמן על בדיקת תולעים אף אם אומתו בכך, ועי' בהערה. 

דהיכן שאומתו בכך ואפשר לעמוד על שקרו, אמן. אולם ב"ד ראה שיכול לאשתמוטי שלא ראה, והכל לפי העין.  

  מ"ז ס"ק יח)].  "ח ססי' רגוא בפמ"ג ( ועי'

 תבשיל שהתערבה בו תולעת 
(כגון מלה) שלמה  היתר בטל ברוב או בששים, מ"מ בריה תוךלאיסור הופל שאע"פ 

הסכמת הפוסקים . ו]סי' ק)ר(ט"ז ו  שו"ע [איה בטילה. ן החמירו רבן שעל כ ו ,חשובה היא
(סי' פד   פמ"ג ב ,(שם ס"ק ה) חו"ד ב, (סי' קג ס"ק א)פת"ש עי' ב[ .ואיה בטילה  אף תולעת בכלל בריהש

. ועי' עוד בחזו"א  ד) ס"ק  ק  סי'  (  פלתיכה  המיקל בזה, ודלא  דיים אות קלא)  '(חילבו"ש  דלא כה  .ועוד  ש"ד ס"ק לא),

. ועי'  בכלל בריה  םאי ש טם אבדו הכרת העין אפשר  ודתולעים שמחמת הפלגת ק (יו"ד סי' יד ס"ק ו ד"ה ובמעשה)  

  גליון ק"ע]. שמעתא עמיקתא  עוד ב

 ספק אם נפלה תולעת בתבשיל
  ה אישבריה  שדיןבתוך התבשיל, כיון  אם יש ספק אם פלה תולעת (או בריה אחרת)

דבריה    סי' ק)רט"ז ([עי' בספק דרבן ולקולא.    כי הואהתבשיל מותר,    ,מדרבן  יו אלאבטילה א

אות לג) דאיסור תורה שאיו    שםבש"ך (סי' קי כללי הס"ס אות יט) ובתורת השלמים (  עי' עודו   איה בטלה מדרבן.

ובר מין דין דעת החזו"א (יו"ד סי' יד ס"ק ו) דבספק סמכין  . ספק אם פל בתבשיל ספקו לקולא ישבטל מדרבן ו 

שאף על הצד שיש שם בריה היא תתבטל ע"י הלעיסה, ומשום אין מבטלין ליכא שאין כוותו לבטל. ועי' בשמעתא  

   .]עמיקתא גליון קע"א, ואכמ"ל

 תבשיל שנמצאו בו ג' "תולעים" 
הוחזק התבשיל כמתולע וצריך לבודקו או לסו. ואם יש  ,תולעים בתבשיל המוצא שלש

,  וסי' ק סע' ד)  השו"ע (סי' פד סע' ט[יכרות.  ןואי תולעים עוד בהם יש אוליירקות יש לחוש בו 

בירקות, אבל שאר פירות ואפילו כמהין  וכל זה . ]מח"י (כלל מו ס"ק כט) וה  הט"ז (סי' ק ס"ק ו)
  ].ש"ך (ס"ק לד)[ חר שתבשלו ומותרים בבדיקה.ופטריות, אפשר לבודקן אפילו א
 מאכל שנמצאו בו ג' "נמלים"

  מאכל שמצאו בו אפילו ג' או יותר רחשים הבאין מעלמא, זורקם ושאר המאכל מותר

. ועוד] המ"א (סי' תסז ס"ק יב), המ"ב (ס"ק לט)[שכיון שהם באים מעלמא לא מחזיקים המאכל כגוע, כמ"ש 

, אבל מהם  רבים  ת אחתשאין מצוי שימצאו בב  רחשיםבמיי  ל זה דוקא  עומכים  סש  "אוי
  .](סי' פד ס"ק כב)פר"ת  [שלשה.  התבשיל ב  יםחזיקמ  ,הרבהשימצאו    וכיוצא בזה שמצוימלים  

 נתן תבלין במאכל ולאחר זמן מצא בו "תולעים" 
(או יותר), יש אומרים  תולעיםג'  תבלין"ב"מצא  זמןקצת תן תבלין במאכל ולאחר 

ויש  מותר משום שתלין שהתולעים וצרו לאחר תית התבלין במאכל. שהמאכל
שמא  התולעים וצרו אח"כ ו  שמאס"ס,  שקט להקל משום    "ז (סי' פד ס"ק יז)[עי' בט   חולקים. ויש להחמיר.

אוקי פירות על  יר משום ד כת' דאין זה ס"ס שהרי א"א שוצרו עתה, והת הפלתי (סי' פד) ומוקו מחמת האש. 

כן פסק  ו . דרכם להתליע וא"כ ספק הרגיל הוא ולאו שמיה ספקש כיון כת' לאסור  קה"כ (שם)אולם ה .חזקתן

    ].(ח"ז סי' קכו אות ב) השבט הלוי

 נתן תבלין במאכל ולאחר זמן מצא בו "נמלים"
המאכל (או רחש הבא מעלמא), כמה מלים זמן מצא בו קצת תן תבלין במאכל ולאחר 

  , שמותר בכה"ג. אלא אף לחולקים לדעת הט"ז והפלתי ה"ל באות הקודמת[לא מבעיא מותר, ועי' בהערה. 

הגרש"ז אולמן   יש לתלות דעתה באו ואין זה ספק הרגיל. ולזה הסכימו , ב"ד שהם כבר קיימים ורק באין מעלמא

בתבלין או   ההשתמשותקליין שליט"א. ומ"מ הכל לפי המקום שהיה האוכל שמור, והזמן שעבר בין  "ש מוהגר 

  ].  גליון קע"השמעתא עמיקתא ועי' בזה ב   .בסוכר לבין מציאת החרקים, וכמו כן הדבר תלוי במזג האויר
  י הפסד חלק מהפרי "תולעים שניתן להסירם רק ע

חלק מבשר הפרי, צריך להפסיד וע"מ להסירם פרי או ירק  אפילו ידוע שיש בו תולעים 
רסי' קד) שכל שא"א  (עי' ברמ"א  [  בשעת הדחק תולעים אלו בטלין מה"ת.ברוקולי    כגון תות שדה

קט שכל איסור שהתערב ואיו יכר אם אפשר להסירו ע"י תחבולות  (סי' צח סע' ד)  רמ"א  שה   להפרידו בטל. ואע"פ

שו"מ ביד   שא"א להפריד האיסור מן ההיתר כלל משא"כ שם שמפרידם זה מזה.שאי הכא , חייבים לעשות כן

יהודה (סי' סט ס"ק סג וסי' קד ס"ק ד ד"ה וראיתי) שכת' לעין תולעים המצאים תוך סמפוות הכבד שיש להם  

"ל  קצת היתר, דכיון שא"א לסלקם זולת אם פסיד הרבה מההיתר בטילין, ע"כ. ובדרך זה מצאתי להגרשז"א זצ 

) לעין ה"ברוקולי" שהתולעים מכוסים בתוך פרחי הירק וא"א  182(בדיקת המזון כהלכה שאלה ח ח"א עמ' 

להסירם ע"י רחיצה ושפשוף, שאם על מת להפרידם צריך להפסיד גם מהפרחים שגם הם אכלים, אפשר שבטלין  

  . ]עוד בשמעתא עמיקתא גליון ר" ועיין וכראה שלא ראה דברי היד יהודה.בזה בצ"ע, ע"כ.  מה"ת, אלא דשאר

 ללא בדיקהלרסק פרי על מנת לאוכלו 
אין היתר לטוחם ללא בדיקה אפילו דעתו  ,בהם תולעים יש שבודאיפירות וירקות 

אם הם מתולעים  ספקבמקום שיש  לתקם לצורך האכילה ולא לבטל האיסור. אולם
מותר  "כ, וע(ולא כדי לבטל האיסור)מותר לטוחם (ללא בדיקה) על מת לתקם לאכילה 

מיץ וכדו' מפירות (ואפי' שיש בהם משום מיעוט המצוי שהם מתועלים כמבואר   להכין
ועי'  . )שם( גר"ק זצ"להוכן דעת  .)12פ"ז הגה  שם ( ואזר זצ"לוהגר"ש אבא שאול  הגריש"א, הגרב"צ[ להלן).

  . ]גליון ק"עשמעתא עמיקתא  עוד ב
 לשטוף פרי על מנת שלא יהיה בחזקת מתולע ולרסקו 

שוב  ש באופןמותר לשוטפם  ,לבודקם הפירות ודאי מתולעים, אם יש טרחאאפילו אם 
  , [הגריש"אאף ללא בדיקה.    ,בכווה לתקם (כגון לשתיה)  םלטח  מותרואז    ,אין ודאי איסור

(שם ובמבית לוי על יו"ד אות כב עמ'   ואזר זצ"ל) והגר"ש 12(בדיקת המזון כהלכה פ"ז הגה  הגרב"צ אבא שאול

  . ]גליון ק"עבשמעתא עמיקתא ועי' עוד  ל (שם)."ק זצ "וכן דעת הגר  .כח)
  איזה ריסוק מועיל 

באופן שהחתיכות אותו צריך לטחון באופן שמותר לסמוך על טחית הפרי, יש אומרים ש
שמספיק ויש אומרים    .]הגריש"א זצ"ל (שם)[ תהייה יותר קטות מהתולעים (כגון ע"י בלדר)  

הרי לא בעין  ש  ה זוומסתבר כדע זצ"ל (שם).  הגרב"צ אבא שאולו הגרשז"א [דק דק בסכין. הפירות לקצץ 

  .  ד בשמעתא עמיקתא גליון ק"ע]. ועי' עוס"ק כ) ופלתי (ס"ק יט)סי' פד ט"ז (  , עי' התולעת  השודאי התרסק

 לרסק פרי מוחזק בתולעים או שמיעוט המצוי מתולע
לרסקו ללא בדיקה. אולם אם חייב  פרי שמוחזק בתולעים דיו כודאי מתולע, ואסור

בדיקה מחמת מיעוט המצוי, דיו כספק מתולע, ועל כן מותר לרסקו כשכוותו לתקו  
וח' שפרי מוחזק חשב כודאי מתולע, משא"כ במיעוט המצוי. ושו"ר שכן פסק   ' זלעיל באותיות  'עי[ לאכילה.

הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פ"ב אות מד) והוסיף דיעשה לפ"כ בדיקה קלה. אלא דעי' בשו"ע (סע' ט) ובש"ך (ס"ק  

לו, אבל לכת' אסור לבשלו  כט) שמשמע דפרי שחייב בדיקה מחמת מיעוט המצוי מותר לאוכלו דוקא אם עבר וביש 

. אע"פ שאיו מכוון לבטל התולעים אלא לתקן הפירות. ויש לחלק, וצ"ע]

 תולעים הנמצאים בבשר בהמה שנוצרו בחייה 
. בין המצאים במעיה בין המצאים בבשרה ,בשר הבהמה אסוריםתולעים המצאים ב

  ]. [שו"ע (סי' פד סע' טז). כשוצרו בחיי הבהמהוכל זה 
 תולעים שנוצרו בבשר אחר מיתת הבהמה 

מותרים, ולפי דעת הרמ"א אפילו קופצין הה   הבהמה אחר מיתת בבשר תולעים שוצרו
אבל אם פירשו לגמרי כגון על  .קערה מותרים כי כן רביתייהוהאו על  חתיכהוהה על ה

ש"ך (ס"ק מו) דבכה"ג אסורים משום מראית העין, ועי' עוד ברמ"א (שם) דאם תערבו  [ .השלחן אסורים

. אולם לדעת ]ל, וטוב להחמיר במקום שאין הפס"מסרין המאכאו מאכל ולא יכולין להסירן משם אין ה בשאר 
  .כה"ח (אות קו)] [עי'  .אסורים או על הכלי השו"ע אם פירשו לגמרי על החתיכה

בין עור לבשר או בתוך  והמצאים  .ריםואס ,תולעים המצאים בדגים במעיהםהכל 
(סי' פד    שו"ע[  בחיי הדג, אבל בלאו הכי בכל גווא מותרים.  שוצרווכל זה כ  .הבשר, מותרים

  . . ועי' לעיל בתולעים שבבשר אות ב']ועיי"ש ברמ"א דאפי' פירשו קצת וחזרו, מותרים, כי כן רביתייהו.  סע' טז)

 שיש בו תולעי "אניסאקיס"  דג
, אע"פ שמצאת בבשר הדג, מ"מ דעת המצויה בדג העריג  ,"איסאקיס"תולעת הקראת  

בשמו   ן מסר כ( זצ"לוהגר"ש ואזר  ) גלאט תשע"ב עמ' שיח( הגריש"א זצ"ל [ גדולי דוריו שאסור לאוכלה.

בגליון צ"ז].  בזהמש"כ    עי'[ויש שהתירוהו. . כה)-להורות תן (ח"ט סי' כג). וכן פסק בשליט"א לייןק ש "הגרמ

 ."להתתה) (שוצרו אחר מי . ודים כתולעים שבבשר מותרים בגביה וצרושתולעים 
  ].סע' טז)שם  [שו"ע (



  

  

 קדימת פירות ממין שבעה הכתובים בפסוק  
 ,(דברים ח, ח) "זית שמן ודבש ארץחטה ושעורה וגפן ותאה ורמון  ארץ"כל הקודם בפסוק 

וכל הסמוך לו חשוב   ,הפסיק העין השי המוזכר בפסוק, "ארץ" ו .קודם לברכה
השי הלכך תמרים קודמים לעבים, שזה שי לארץ  הראשון. "ארץ"מהמאוחר ממו ל 

[מ"ב  דם בפסוק עדיף ממעלת חביב. וקדימת הקו  [שו"ע (סי' ריא סע' ד)]. .הראשוןוזה ג' לארץ 

  .[שעה"צ (אות ג)]וממעלת שלם.  (ס"ק כ)]
  קדימת מין שבעה לשאר פירות 

. המיים תמי שמוח לפיו כמה מיי פירות מצוה עליו להקדים הפרי שהוא ממין שבע
להקדים  שמ"ב (ס"ק כח) שו"ע (סי' ריא). ועי' ב[ או אין ברכותיהן שוות, עי' לקמן]. [ואם המין השי חביב

יאר  בלהקדמת מין ז' והטעם  .(סי' רו אות לט) שהוא דין לכתחילה ולחיבוב מצוה ה"ח הכ אולם דעתהוי מצוה. 

וכעין   ז'. דבר שאיו ממין  ע"י שיפטרו אותו  ז'גאי הוא למין ד שהוא מפי  פ"י (ברכות מא. על רש"י בא"ד ושוב) ה

    ].אבן העוזר (ריש סי' קסח)ב  'זה כת

 הכוסס חטה ושעורה 
קודמים   אזו [שו"ע (סי' ריב סע' ה)]. .חטה ושעורה קודמים דוקא כשעשה מהם תבשיל או פת

ורא  ב  האבל כוסס חטה שברכת.  [מ"ב (ס"ק כו)] .  לשארי מיים אף אם הם חביבים אצלו יותר
פה"ע דוקא אם  ש  ויש אומרים  [שו"ע (שם)].ורא פרי העץ.  איה קודמת לברכת ב  פרי אדמה,

אבל אם שיהם חביבים בשוה   ,פסוקחביב יותר אצלו אז הוא קודם אף שהוא מאוחר ב
[הגר"א   על איזה שירצה יברך תחלה.ש . ויש אומרים[מ"א הובא במ"ב (ס"ק כז)]. חטה קודמת

יברך עליה שאם החטה חביבה יותר אצלו מסתברא  כל מקוםומ לה)].הובא במ"ב (ס"ק כז ו
  (ס"ק כז)].[מ"ב . תחלה

 יין למינים הקודמים בפסוק קדימת 
דוקא שאוכל עבים כמות  הייו  ,קודמים לעבים מחמת קדימתם בפסוקתמרים הא ד

היא   ,חשובה  שהיא ברכה  שמברכים עליו ברכת בורא פרי הגפן  שהן, אבל אם עשה מהן יין
 ח)]. [רמ"א (שם סע' ד), מ"ב (ס"ק כד) וכה"ח (אות י  .קודמת לברך עליו תחלה

 תבשיל מחמשת מיני דגן, אם קודם ליין
 ם, קודמי)שבולת שועל ושיפון ,כוסמין ,שעורים, חטים( עשה קדירה מחמשת מיי דגןמ

ברכת בורא מיי מזוות היא ברכה מבוררת כמו ברכת היין והרי היא קודמת  כי גם  .ליין
 [רמ"א (שם סע' ד) ומ"ב (ס"ק כד)]. .ליין בקרא

 תבשיל משעורים, אם קודם לזיתים  
כמו חטים לזיתים   "ארץ"ה להן בסמיכה לוא רק מהשויה  ת,קודמשחטים ושעורים  ברכת  

 .לזיתים לא ),הייו מזון העשה מהן(אבל שעורים  ),תמרים(הייו דבש ושעורים לדבש 
[מ"ב  עיקר. וכן  .קודמת לכל ורא מיי מזוות,ברכת ב ש . ויש אומרים[הרמ"א (שם) ומ"ב (שם)]

   .(ס"ק כה). ועי' עוד לקמן בעין קדימת מאכלים שברכתם מיוחדת, אות ה']
 מין שבעה הנמצא בתוך סלט פירות  לדין קדימה 

תפוח עץ והמיעוט ז' המיים המצאים בתוך תערובת, כגון בסלט פירות שהרוב הוא 
ואם אין ברכותיהן שוות, כגון  עבים, יש להקדים המין שבעה והשאר פטר בברכתו. 

שהרוב הוא בה והמיעוט הוא עבים, מברך על מין שהוא הרוב והשאר פטר בברכתו. 
רבה על השי, אין לברך   'שהכריע שבעיקר וטפל בתערובת שכל מין יכר לעצמו רק שאסי' ריב ס"ק א) (מ"ב ב  [עי'

הוא לעין הברכה, אבל לגבי קדימה יש לקוט ולהחמיר שאין הדבר חשב   "זדכ "ליו. ב"לעל הטפל משום ס

  ז' מין הלא לברך על ש. אלא שי"ל שהיכן שאין ברכותיהן שוות יש להקפיד ז'יש להקדים המין  "כלתערובת, וע 

ה של  איו מקבל את הברכ  שהוא המיעוט אלא על המין שהוא הרוב, כי על הצד שהמיעוט (שהוא המין ז') איו טפל

    .. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון מ"ה]העיקר

   םחתיכות פרי ופירות שלמי
הכל ממין אחד (או חתיכות פת ופת שלמה), אם  מיםשלפרי ופירות היו לפיו חתיכות 
ואע"פ דהתם מיירי   . א) ע'(סי' קסח סשו"ע [. (ואם אחד מהם חביב, עיין בסמוך) מברך על השלם

דטעם הקדמת    ' שכת(ס"ק א)  במ"ב    'ועי(אות ג).  שמבואר שה"ה בפירות, ועיי"ש בשעה"צ  (רסי' ריא)  בפת, עי' במ"א  

  קדמת השלם משום מצוה מן המובחר]. השאיכא ב כתב (שם אות ו) שעה"צ ובהשלם הוא משום הדור מצוה.  

 פרי שלם ופרי חביב חצוי
פרי אחד חצוי ופרי אחד שלם (וכן הדין בפת), אם ברכותיהם שוות ושיהם ממין שבעה, 

[שו"ע (רסי' קסח) ומ"ב  . אפילו אם הפרי החצוי חביבאו שיהן אין ממין שבעה, שלם עדיף. 

ואם אין ברכותיהם שוות הדבר ספק אם השלם עדיף או מין שבעה (שאיו (סי' ריא ס"ק ד)]. 
  .ס"ק ד)] בדה"ש[קצות השלחן (סי' ד . ועל כן יברך על איזה שירצה. ות ה)][שעה"צ (אשלם). 

 מאכל הנראה שלם
ם, יש להקדימם לחתיכה אחרת. שלכפרי  ותי קיסם וראל ידע חתיכותאם מחבר שתי 

ולפי זה הוא הדין מאכלים שאים שלמים אלא ראים שלמים, כגון ]. שו"ע (סי' קסח סע' ב)[
מבואר מהשו"ע ה"ל דשלם איו דוקא כשהוא שלם באמת אלא    [שהרישיצל וכדומה, יש להם דין שלם.  

  ]. דה"ה במאכלים שאין שלמים אלא שאחר הכתם וכדו' בעיי ב"א ראים שלמים  לפי הראה לעין. וע"כ מסתבר

 ם והביאו לו לחם שלםנטל פרוסת לח
פת  , וטל אותה כדי לברך עליה, ובתוך כך הביאו לפיו ת פתאם לא היה לפיו רק פרוס

   [מ"ב (שם)].. ואם כבר בירך על הפרוסה, יבצע אותה. ה בתוך השלמה ומברךשלמה, מיח
 נטל חתיכת פרי ושוב הביאו לו מאותו מין שלם

לו מאותו מין שלם, איו צריך להיח   הביאו, ובתוך כך הלברך עליטל חתיכת פרי 
[ע'  . ועליו לעזוב הפרוסה ולברך על השלם.]שעה"צ (סי' ריא אות ג)[עי' החתיכה תוך השלמה. 

ח"א סי' לז)  ו ות יעקב (ח"ב סי' לשלפי דבריו יוצא דעליו לעזוב את החתיכה, ואף לפי השב  חכם צבי (שאלה מה)ב

   .ועי' בזה בגליון א'] .ס"ק ב)שם באלף המגן (לעשות  כן. ושו"מ שכן מבואר  שחולק עליו מ"מ מודה הוא דרשאי 

  פרי חביב 
ביב המין שרגיל להיות קרא חא ש"יומקדים החביב עליו.  ,פירות כמה מיי היו לפיו

א שחביב  וי". ](כח: ד"ה גמ') והרא"ש (סי' כה) [תר"י. אם עתה חפץ במין השי 'חביב עליו, אפי
[שו"ע (סי' ריא סע' א) ומ"ב   .א'והעיקר כדעה ה [רמב"ם (פ"ח הי"ג)].קרא מה שחביב עליו עתה. 

יברך על המין שרגיל להיות תמיד כ "וע .וכח)]) ובכה"ח (אותיות ח מ"ז רס"ק א(ס"ק יג). ועי' בפמ"ג (
ואחר גמר אכילתו , ם ממו קצת ואח"כ יאכל המין שחפץ עכשיו לאכלוויטע ,חביב עליו

איזה  יברך על עליואם שיהם חביבים  "מ. ומ[מ"ב (ס"ק י)] .יחזור לאכול המין הראשון
  [מ"ב (סס"ק לה)]. שחפץ עתה. 

 מין שבעה או חביב מה עדיף
ן שבעה, מברך על מין שבעה. ואם אין ימיים שברכותיהם שוות, ואחד מהם משי 

וי"א  .]בדעה ראשוה בסתם שו"ע (רסי' ריא) [. ה יקדיםצאיזה מהם שרושי"א ברכותיהן שוות, 
אם שי המיים ו .]מ"ב (ס"ק ט)[. והעיקר כדעה השיה. ]שו"ע (שם) בשם י"א[שחביב קודם. 

. [מ"א הובא במ"ב (ס"ק ט)]. אז מברך על מין שבעה תחלהש יש אומרים הוחביבים אצלו בשו
  . [הגר"א מובא במ"ב (ס"ק ט, כז ולה)]להקדים המין שבעה (כי אין ברכותיהן שוות).  "צשא וי"א

  קדימת פרי גדול לשאר פירות 
ברך על היו לפיו פירות מאותו מין, מהם גדולים ומהם קטים (והוא הדין לעין פת), מ

. וכן אם אחד  [מ"ב (סי' קסח ס"ק טו)] ופוטר השאר. ואם אחד מהם חביב חביב קודם.  גדולה
ושם מיירי לעין    ב) -אסע'  (סי' קסח    [שו"ע   (כמבואר לעיל לעין קדימה לשלם).מהם שלם, שלם קודם.  

 .]סי' קסח ס"ק טו)מסתבר שה"ה בפירות. עי' במ"ב (פת, ו
    ה קדימה לכוס משקה מלא

[הגריש"א זצ"ל (תל תלפיות תשרי תשע"ג עמ'  שיש מעלה של גדול בכוס משקה מלאה.  אומריםיש 

    .מסתפק בזה. ועי' בזה בגליון ב'] (סי' קסז אות א) "ד תהלטז) והגרח"ק שליט"א (דולה ומשקה עמ' קז). אולם ה

 העץ ופרי אדמה לברכת שהכלברכת בורא פרי 
פה"ע קודמת שהיא רכת בודבר שברכתו שהכל, ב  ורא פרי העץהביאו לפיו דבר שברכתו ב

הדין   מין השי חביב עליו 'אפיו. [שו"ע (סי' ריא סע' ג)]. חשובה שאיה פוטרת אלא דבר אחד
 .אות ט)]([שעה"צ . אם הדבר שברכתו שהכל הוא גם ממין ז' 'אפי והדין כן. [מ"ב (ס"ק יד)]כן. 

 ברכת בורא פרי אדמה לברכת שהכל
 .תפה"א קודמרכת בודבר שברכתו שהכל, ב ורא פרי האדמההביאו לפיו דבר שברכתו ב

אם הדבר אפילו    והדין כן  .[מ"ב (שעה"צ אות ט)].  ואפילו מין השי חביב עליו  .[שו"ע (סי' ריא סע' ג)]
 .[שם]. שברכתו שהכל הוא גם ממין ז'

 ברכת בורא פרי העץ לברכת פרי אדמה 
 ורא פרי האדמה, יש אומריםבדבר שברכתו  ודבר שברכתו בורא פרי העץ  אם הביאו לפיו  

[שו"ע   מת.בורא פרי העץ קודברכת שש אומרים וי .[שו"ע (שם)]. איזה מהם שירצה יקדיםש

[מ"ב (שם ס"ק יח).  . בחביבותים ואם שיהם שו כשיטה האחרוהכון להוג ו  .(שם) בשם י"א]

 אדמההרי  אכן אם פ  ועי' בכה"ח (אותיות ו ויד) שמהג בי ספרד להקדים בפה"ע אפי' אם בפה"א חביב עליו].
ואם הפרי העץ חביב לו עתה, אע"פ שבדרך כלל חביב   .מברך על החביב ,חביב עליו יותר

וכן אם  .(סד"ה ויש אומרים)] ל בה"[עליו הפרי האדמה, יברך על המין שברכתו בורא פרי העץ. 
יש לו ,  ותפוח או אחד משבעת המיים  ,כגון קליות של חטים  ,הוא מין שבעהרי האדמה  פ

  .  [מ"ב (שם ס"ק יח)]. א מין שבעה וקודמת בפסוקיטה שהילברך תחלה על הח
 ברכת המוציא 

ואף על פי שהדבר    .לשאר ברכות  ל שכן ברכת המוציא קודמת לברכת בורא מיי מזוות, וכ
  . [רמ"א (שם ס"ק כט)]. או חביב עליו )כגון שהלחם משעורים והמזוות מחטים(השי חשוב 

 ברכת מזונות על אורז 
האוכל מאכל שאיו ממין שבעה יחד עם אורז שברכתו בורא מיי מזוות וכדומה, דעת 

וות, כיון  משום שאין קדימה לברכת בורא מיי מז ,השו"ע שאין צריך להקדים האורז
וכ"כ הכה"ח (סי'    .מהשו"ע  (א"א סדר הקדימה אות ב)[כן הוכיח הפמ"ג  שאין לברכה זו מעלה בי עצמה.  

  .[שם (ס"ק כה) ושעה"צ (אותיות טז וכח)]דין קדימה. לאורז . אולם דעת המ"ב שיש ריא אות כז)]

 ברכתה קודמתש במקוםמנה אחרונה למנה ראשונה 
מה  ה, ועל כן אין צריך להקדיםל יאכשאים סותרים סדר הכדוקא  דיי קדימה תקפים

), הלק"ט (ח"ב סי' קה)  ריטב"א (ברכות פ"ג ה"ט[ .חשובהשברכתה אף כאחרוה למה ראשוה ה

  . ועי' עוד בגליון מ"ה]  .(שם ד"ה וכן בפה"א ושהכל) בבה"ל. ועי' דעת התורה שם)ומהרש"ם (כה"ח (שם אות ה)  

 מאכל מוצק 
והשי הוא   מאכל מוצק רים לעיל אמרו אף באופן שמין אחד הואדיי קדימה הזכ 

כות מא. ד"ה ולעין הלכה) והפמ"ג  (שם ס"ק טז). דלא כהריטב"א (ברמ"ז ס"ק ו) ומ"ב  (א  " סי' רי[פמ"ג ב.  משקה

  .סוף אות ח). ועי' עוד לקמן באות ג' האם מין שבעה בתורת משקה מאבד חשיבותו](פתיחה לברכות ב
 מאכל למשקה 

יש אומרים שאכילה קודמת לשתיה. ויש לחוש לכתחלה במקום שאין מעלה אחרת דחית 
ורדים  שמע שלא כדבריו. וכן משמע בגית ו [עי' בערוה"ש (סי' ריא אות יז). אולם משאר הפוסקים ממפי זה. 

  .(הספרדי כלל א סי' ז סד"ה אמם) וע"כ אין לדחות מעלה אחרת מפי זה] 
 ז' המינים שעשאם משקה 

[מ"א (סי' קפב ס"ק ב)   .משקה העשוי מז' המיים (כגון שכר), יש אומרים שאין לו דין קדימה

[ב"ח (שם), ט"ז  ויש חולקים.  משום שברכתו שהכל. והפמ"ג (שם) כתב טעם אחר כי לא שתבחה אר"י בכך].

 (סי' ריא מ"ז ס"ק ב וא"א ס"ק ג) ובפמ"ג ראש יוסף (ברכות מא. ד"ה אמם) (ס"ק א) וגר"ז (סוף אות ג). ועי' ב
הוא "דבש" הכתוב בתורה,  יש לו כי    ז'אע"פ שהוא שהכל מ"מ מעלת מין  הובא בשעה"צ (שם אות ט) שדבש תמרים  

 ומ"מ מאכל שהוא פרי אדמה יש להקדימו לפיו]. 
 פרי מז' המינים מרוסק 

[אע"פ שפסק  ריסק פרי ממין ז' אפילו אין תוארו וממשו יכר ראה שיש לו דין קדימה. 

הרמ"א (סי' רב סע' ז) שפרי מרוסק שאין תוארו וממשו יכר מברך עליו שהכל, מ"מ י"ל דיש לו דין קדימה דלא  

הרמ"א ה"ל שברכתו  בזה, שהרי מש"כ    ש להקדימו. ואף המ"א שם י"ל דיודה גרע ממשקה שמבואר לעיל אות ג' שי

של המ"א שכת' לעין משקה (עי'    ושהכל הייו לחומרא, אבל מעיקר הדין ברכתו כברכת הפרי, וא"כ לא שייך טעמ

  באות ד'). ולדעת הפמ"ג שם יש להסתפק בזה]. 

 ברכה על אכילה לפני ברכת הריח 
  .ק לה)][מ"ב (סי' ריא סס"אכילה ושתיה אפילו ברכת שהכל, קודמת לברכת הריח. ברכת 

 אינו רוצה לאכול משניהם
אבל אם איו רוצה לאכול משיהם,   ,קודם לחבירו, הייו שרוצה לאכול משיהם  'אש  מה

   .[רמ"א (סי' ריא סע' ה)]. שגם השי מוח לפיו ף על פיאיו מברך רק על זה שרוצה לאכול א
 אחד מהמינים אינו לפניו

על המין  רשאי לברך ,מהם איו לפיו א' עדייןאלא ש מיים, רוצה לאכול משיאם 
 [מ"ב (ס"ק לא) ושעה"צ (שם)].ואיו צריך להמתין כדי להקדים את המין שאיו לפיו.  לפיו,ש

יתן להשאיר א' מהם בחדר   ,ועל כן במקום שיש ספק בהלכה איזה פרי צריך להקדים
  שי וכדו', ויברך על האחרים.ה

 כיסה אחד מהמינים
ועל כן בן העוזר (רסי' קסח)]. [איש אומרים שאם אחד מהמיים מכוסה אין צריך להקדימו. 

   במקום שיש ספק בהלכה איזה מהם צריך להקדים יכסה אחד מהם ויברך על השי.

 אינו חשוב האם פטר המין החשובשמין ה בירך על 
 , אם היתה דעתו לפטורהברכות שוותיו, ובירך עלשאיו חשוב לפי החשוב, ו  המין  הקדים

[רשב"א (ברכות  החשוב בברכתו פטר החשוב, אבל אם לא כוון במפורש לפוטרו לא פטר. 

הרמ"א (ססי' ריא), הגר"ז (סי' רו אות י) והרב פעלים   ומא. ד"ה ומסתברא) הובא בב"י (סי' רו וסי' ריא) וכן פסק 

שכן דעת השו"ע שהשמיט   [כה"ח (סי' רו אות לט) וכת'שבכל אופן פטר המין השי.  "א. ויי' לב)](ח"ב ס 

  .[מ"ב (שם)]  .ראשוהולבי אשכז העיקר כדעה  .דיו של הרשב"א. ועי' במרומי שדה (ברכות מב.)]
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 אורח שבירך על מין שאינו חשוב האם פטר החשוב  
דיו כמכון לפטור במפורש כל מאכל שיביאו   ,כשמברךאורח האוכל על שלחן בעל הבית, 

לו, ועל כן אף אם בירך על דבר שאיו חשוב והביאו לו מין חשוב יותר איו צריך לחזור 
  .[גית ורדים (ח"א כלל א סי' ז) הביאו הרע"א (סי' ריא על המ"א ס"ק יא)]ולברך לפי כל הדעות. 

  
 מאכל שהוא העיקר ועמו טפלה  

כלומר האוכל מאכל כדי   .ופוטר הטפלהכל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר 
(כגון שאוכל קרקר עם קצת גביה), או שאוכלו כדי להכשיר אכילת  להטעים מאכל שי

, עליו לברך על המאכל העיקרי והשי פטר  העיקר (כגון שאוכל פת להפיג חריפות המאכל)
  .] וושא כליו שו"ע (סי' ריב סע' א)עי' [בברכתו. 

 א רוב סלט פירות שמין אחד הו
שכל אחד מהם יכר לעצמו (כגון סלט פירות), אלא שחתכו   האוכל מיי אוכלים בתערובת

יש אומרים שהרוב חשב לעיקר ומברך עליו ופוטר   לחתיכות קטות העולות בכף אחת.
על שיהם. מברך  . ויש אומרים ש]בסתם מה שהוא הרוב הוא העיקרכי    )אות יח(  רך החייםד[את הטפל.  

ספק  משום מ"ב (סי' ריב ס"ק א) [הכרעת ה . ויש להוג כדעה הראשוה.לל א אות יא) ועוד][חיי"א (כ

). ודעתם (שם) ששי מיי פרי העץ מצטרפים  94. וכן פסקו הגרשז"א והגריש"א זצ"ל (וזאת הברכה עמ'  ברכות להקל

מברך על שיהם, דלא שייך סברת  יחד להיות רוב כגד פרי האדמה וכן להיפך. וראה שאם יש לו ספק מה הרוב 

  . הדה"ח שמסתמא דעתו על הרוב]
 מחשיב לטפל דבר שדרך בני אדם להחשיבו לעיקר 

אותו מאכל  ,מחשיבו לטפל אף על פי שהאוכלומאכל שדרך אשים להחשיבו לעיקר, 
שבאותה מדיה שהוא מתגורר בה.   י אדםבטלה דעתו אצל רוב במשום ש חשב כעיקר

  .גליון קצ"ה]שמעתא עמיקתא . ועי' עוד בות (ח"א סי' סו)לכות קט[עי' בה
 בירך על העיקר והטפל לא היה לפניו

המברך על העיקר ובשעת הברכה הטפל לא היה לפיו, אם היתה דעתו עליו בשעת הברכה, 
אבל אם לא היה כן, צריך לברך  , פטר הטפל מברכה.שדרכו בכך לאכול הטפל אחריואו 

  .[מ"ב (סי' ריב ס"ק ד)]עליו. 
 בירך על משקה חם ואחר כך הביאו לו סוכר למתקו 

ולא חשב לפוטרו. יש  בירך על משקה חם וכדומה, והסוכר (הטפל אליו) לא היה לפיו
עמ'   וט שי ח"ב(ח ל"ק זצ "הגר [אומרים שאיו מברך עליו כיון שמס תוך המשקה ואיו יכר. 

פ"ד הגה  שש"כ  ( [הגרשז"א זצ"ל  . ויש אומרים שמספק יש לברך שהכל על דבר אחר ולפוטרו.  ]ש)

  גליון ל"ט].שמעתא עמיקתא . וע' עוד ב תיקוים ומילואים פמ"ח הגה קטו)ו סז

 אכל שיעור מהעיקר ומהטפל , האם מברך על העיקר ופוטר את הטפל
   .[שו"ע (רסי' ריב)]. הטפלמברך על העיקר ופוטר אכל שיעור מהעיקר ומהטפל, 

 לא אכל שיעור מהעיקר, אבל אכל שיעור מהטפל  
(וכגון שאכל כזית לחם הטפל למליח). יש  אכל שיעור מהטפל ולא אכל שיעור מהעיקר

[עי' בחזו"א (או"ח סי' כז  אומרים שמברך כברכה הראויה לטפל (ובידון דלעיל יברך בהמ"ז). 

ת העיקר, כי הטפל מצטרף לעיקר (ובידון דלעיל יברך  . ויש אומרים שמברך כברכס"ק ט)]
  ועי' באור לציון (פי"ד אות ח)].  .וכה"ח (סי' ריב אות ב) )ח"ד סי' מבאג"מ ( [ב"ר). 

   
 ברכה על מיץ פירות 

בורא  "ולבסוף  "הכל"לה שיבתח םמברך עליה ם,הסוחט פירות והוציא מהן משקי
שעל היין הוא מברך בורא פרי הגפן ולבסוף ברכה אחת   ,חוץ מעבים וזיתים ".פשות

  . ]שו"ע (סי' רב סע' ח)[ לה הוא מברך בורא פרי העץ.ימעין שלש, ועל השמן בתח
  סחיטה שרוב אכילתן הוא על ידי ברכה על מיץ פירות

עליהן  דיעבד אם בירך מברך עליהן שהכל. וב פירות שרוב אכילתן הוא על ידי סחיטה,
מי שטעה  ועל כן ].חזו"א (סי' לג ס"ק ה ד"ה מן)וב שער הציון (סי' רב ס"ק ד)[עי' ביצא. כברכת הפרי 

בעולם כדי  גדוליםוטעים שטחים היום ש(כברכת הפרי  ובירך על מיצים מפירות הדר
  . ועי' באור לציון (פי"ד אות ו)]  .שבט הלוי (ח"ד סי' יט)[ יצא. )לסחוט פירותיהם

 פרי, מה מברך המוצץ 
כה"ח (סי' רב אות  [ .המוצץ פרי מברך ברכת שהכל, ואם מוצצו בתוך פיו מברך כברכת הפרי

. ועי'  במחת יצחק (ח"ב סי' קי)וועי' עוד במשה הלכות (ח"י סי' לח)    .בט הלוי (ח"א סי' רה הגה לסימן רב)שסג) ו

  ].  גליון ק"סשמעתא עמיקתא  בעוד 

 שיעור ברכה אחרונה על אכילה
, המ"ז, מברך ברכה אחרוה (על הפת מברך בהאוכל כזית בין מפת בין משאר אוכלים

זה איו  פחות מואם אכל מז' מיים מברך מעין ג' ועל שאר המיים מברך ב"ר). אבל ב
  , גרם והוא קצת יותר מהפח של קופסת גפרורים רגילה  27ושיעור כזית לגר"ח אה הוא  [שו"ע (רסי' רי). מברך.  

  .]גרם 33.3). ולפי החזו"א הוא 8וזאת הברכה עמ' (עי'  
 שתיה שיעור ברכה אחרונה על 

הברכה הראויה להם, ובפחות   השותה מרביעית בין מיין בין משאר משקים, מברך לאחריו
ויש מסתפקים בברכה אחרוה של יין אם מברכין אותה על כזית  .איו מברך כלל מזה
[שו"ע (רסי' רי). ועי' במ"ב  . רביעיתמלכן טוב ליזהר שלא לשתות פחות , הוא שליש רביעיתש

בדיעבד אם שתה כזית ואין לו רביעית טוב ליזהר שלא ישתה עד רוב רביעית וכ"ש שלא  (שם ס"ק יב) שכתב ש

. ועיי"ש (סי' קצ ס"ק  ישתה כשיעור ביצה שהוא שי חלקי רביעית די"א דעל שעורים אלו יש לברך ברכה אחרוה

  .יד ובשה"ע שם)]
 שיעור ברכה אחרונה למאכל שהוא כבריתו 

(שמא לא צריך שיעור    פחות מכזית שלא ליכס בספק ברכותכון ליזהר שלא לאכול בריה  
ובכלל בריה: גרגיר של עב או של רימון,  . שו"ע (סי' רי סע' א)[ כזית באופן זה), ואם אכל איו מברך.

) וכדו'. ודעת האור לציון (פי"ד אות כח) דפלח של קלמטיה  יםגרעין חומוס שלם, גרעין חמיות (גרעיים שחור 

צימוקים אם תייבשו כ"כ מבפים עד שלא שאר מבשר העב  ש. ובשבט הלוי (ח"ח סי' לד ס"ק א) כתב  בכלל בריה

כלום רק עור הצמוקים ואיו יוצא שום ליחה, בזה יש להסתפק אם הוי בכלל בריה, ומאן דמקיל בזה אין מזיחין  

  אותו, ועיי"ש דשומשום בכלל בריה]. 

  נטל הגרעין
, אכלו כמות שהוא, אבל אם לקח הגרעין ממו לא מקרי בריהא מקרי בריה אלא אם ל

  .]ומ"ב (שם ס"ק ז)[רמ"א (שם)  .אף כשהגרעין איו ראוי לאכילה
  
  
  
  
  
  
  

  הקליפה נטל
אם היא ראויה לאכילה שוב לא חשיב בריה, אבל אם היא  ת המאכל,אם הוציא קליפ

עי'  ו  .האג"מ (ח"א סי' עח)והמ"ב (ס"ק ט)    ,"א (ס"ק ד)גמ[  לאכילה עדיין בכלל בריה היא.  איה ראויה

  ערוה"ש (אות ד)].  ב

 חתך פרי לפני אכילתו האם נחשב בריה 
. ]שעה"צ אות כא)שם מ"ב ([ .אחר שהובא לפיו לא הוי בריה לואם חתך פרי לפי אכילתו אפי

כל זמן שאיו מכיס    לכולי עלמא איו חייב ברכה אחרוהמבריה מעט מעט    ועל כן הוגס
הבן איש חי (פ' מטות אות ה) והאור לציון    , )54הגריש"א זצ"ל (וזאת הברכה עמ'  [  ת אחת.כל הבריה בפיו בב 

  .  ] (ח"ב פי"ד אות כח)
 שלימה מחמת שחסר קצת מבשרה   אינה

 ל ידי זהתבטל ע ם כןכמו שרגילות הוא להתפרפר, ג ,י בישולל ידקצת ע מהפריאם פל 
עבים שתולשים מהאשכול ושאר קצת מהפרי ועל כן . [מ"ב (ס"ק ח)] .ממו שם בריה

  . בכלל בריה אים) וכדומה באשכול (וכן גרעיי תירס
 אכל בריה, האם רשאי לכתחילה לאכול עוד אחד  

 עדיין  כל מקוםמ אם לברך ברכה אחרוה, ספקלכבר כס אף על פי ש ,אכל בריה אחת
(חוט   הגר"ק זצ"ל [המין).  והיא מאות לוכון שיזהר שלא לאכול עוד בריה פחות מכזית (אפי

  גליון ק"ל].   בשמעתא עמיקתאוהארכו בזה בס"ד . שי ח"ב עיים שוים עמ' שא)

   החייב בורא נפשותיני דגן וחצי זית ממין אכל חצי זית מחמשת מ
  וא הדין וה פשות רבות.מברך אחריהן בורא  ,וחצי זית אחר ,אכל חצי זית מז' המיין

[מ"ב (סי' רי ס"ק א).  . מברך ב"ר ,ב"רעליו  םכשאכל חצי זית פת וחצי זית מדבר שמברכי

  ר, " אין המיים מצטרפים יחד לב  ,גרם מז' מיים 18  -באור לציון (ח"ב פמ"ו סי' מז) דלדעתו אם אכל יותר מ  'ועי 

שמא תחייב מעין ג' על שיעור זה שהוא כזית לדעת הרמב"ם, עיי"ש. אולם דעת   ,ואיו מברך כלל ברכה אחרוה

  ]. ם ובכה"ג עליון לברך ב"ראין לחוש לדעת הרמב"ש בהגה)  45הגריש"א זצ"ל (וזאת הברכה עמ' 
 מחמשת מיני דגן וחצי זית ממין שבעה  מפת או אכל חצי זית  

וחצי זית ממין שבעה  ,אכל חצי זית פת או חצי זית מחמשת מיי דגן המחייב על המחיה
דעיי"ש  אלא  ,  קשו"ע (כלל א אות ד)[כן מוכח מהחצה"ש (רסי' רי). וכ"כ ה.  ב"ר  ךמבר, יש אומרים ש אחר

מברך  ויש אומרים ש ].אכל ח"ז פת וח"ז ממין המחייב על המחיה מברך לבסוף מעין ג'אם ש בקשו"ע דס"ל
והעיקר כדעה אחרוה,  )]. (סי' ריח אות מט ה"חד ו גר"ז (סדר ברכת ההין פ"ב אות ז)[עי' בשלש. מעין 

הגרשז"א  [).  על העץיאמר על המחיה ו(ואם אכל חצי זית מפת וחצי זית מדבר החייב מעין ג'  

,  מז' המיים  "זפת וח  ח"ז כשאכל  . ובאמת בגר"ז לא מבואר  ב עמ' צד)"מוריה יסן תש  -  45זצ"ל (וזאת הברכה עמ'  

   גליון ק"ל].שמעתא עמיקתא  ב . ומ"מ הכריע הגרשז"א ה"ל כ"ל. ועי'מה יזכיר בברכת מעין ג' 

 צירוף אוכל למשקה
לעין    לואין מצטרף אפי  פחות מרביעית,האוכל והשותה, דהייו שאכל פחות מכזית ושתה  

  . [מ"ב (סי' רי ס"ק א)]. ב"ר
 לא אכל שיעור מהעיקר, אבל אכל שיעור מהטפל  

  עי' בזה לעיל בדיי עיקר וטפל.

  
 פניו   ברכה שתחול רק על חלק מהפירות של הגבלת

תבא"ש (סי' יט  [ .להגביל ברכה שתחול רק על חלק מהפירות שלפיויש אומרים שלא מועיל 

ועוד.   פר"ח (יו"ד סי' יט ס"ק ח) [ אולם דעת רוב הפוסקים שמועיל. .. אבל אם אים לפיו מהי]ס"ק יז)

שער  העל סע' ו ד"ה וטוב) ומ (ה "סי' ע שם בוכן מוכח מדבריו ). על סע' יד ד"ה וי"א( ' סי' חב יאור הלכה בב  וכן הוא

ומכל מקום אפשר שלא מהי להגביל ברכה שתחול רק על חלק מהפרי.   הציון (סי' רטו אות יח)].
. ובכל אופן אין להגביל שתחול ועי' עוד בגליון מ"ב]  .בביאור הלכה (סי' ב ד"ה ומ"מ יאמר)[עי' היטב 

[ואף אם עושה כן לצורך מאה ברכות  שום גרם ברכה שאיה צריכה. הברכה על חלק מהפירות מ

   .גליון צ"ט]שמעתא עמיקתא בשרי. ועי'  ערוה"ש (סי' רצ אות א)אסור. ולדעת ה ס"ק יד) סי' רמט  מ"ב (לדעת ה
 בירך על פרי האם פוטר פרי שלפניו שברכתו מסופקת 

המברך על דבר שברכתו ודאית, ולפיו דבר שברכתו תלויה במחלוקת, וכגון המברך על 
פרי האדמה ולפיו אורז (שהוא ספק בפה"א). יש אומרים שיכול לברך על פרי שאיו 

פמ"ג (פתיחה  ע"פ ה רב פעלים (או"ח ח"ב סי' כז)[מסופק שמסתמא איו מכוון לפטור את הספק. 

יברך על הוודאי  ויש אומרים שבאופן זה    .]כה"ח (סי' רב אות קל)ו  .המעלות)אות י, ברכה אחרוה סדר  
פמ"ג (סי' ריא  [, ואם לא כוון איו חוזר ומברך על הפרי המסופק.  ויכוון לא לפטור את הספק

  . ועי' בגליון מ"ג]. ואור לציון (פי"ד אות כב)  שד"ח (אסיפת הדיים סי' א אות ד), מ"ז ס"ק ב)

  
 ול לחזור בו ברכה מחברו ודעתו לצאת יד"ח האם יכ שמע

מי ששמע ברכה מחברו על מת לצאת ידי חובה, רשאי להתחרט ולברך בעצמו. ומ"מ 
הגרשז"א  בשם    סי' מו על ס"ק לא)(שיח הלכה  [עי' ב  לכתחלה לא יעשה כן משום ברכה שאיה צריכה.

ת יג) ובשש"כ  (תפילה פ"ז או "שדמי ששמע הבדלה יכול לחזור בו דוקא "תכ"ד". ועיין עוד בהליכ  . ועיי"שזצ"ל

   .גליון ד'] שמעתא עמיקתא ב. ועי' (פ"ס הג"ה לד)
 לכוין בפרטות לכל דבר שהשומע רוצה לצאת יד"ח

לכוין בפרטות לכל דבר שהשומע רוצה לצאת   איו צריך  ,ברכה  י חובתהמוציא את חברו יד
. ודין זה קיים בכל הברכות, פרט  פרי תואר (יו"ד סי' יט ס"ק ז)[י חובה. אלא השומע יכוון בעצמו. יד

  ועי' (סי' תרצב  ס"ק א).   ב במ"לברכת שהחייו שצריך לכוון המוציא לכל דבר שחבריו רוצה לצאת כמבואר 

   .גליון ו']שמעתא עמיתקא ב

 שמע חצי ברכה מחבירו והשלימה בעצמו  
חזו"א (או"ח סי'  [עי' ב  .צא יד"חיש אומרים שלא יהשומע חצי ברכה מחברו והשלימה בעצמו,  

אולם דעת רוב הפוסקים שיצא. מחמיר בדבר].  ברב פעלים (ח"א ססי' י)ו ששאר בצ"ע בזה. כט ס"ק ו)
(י' כ ד"ה ודאתין), האור  מח"ש  הגרשז"א זצ"ל (  ,ס"ק כו)סי' קצד  מ"ב ([  אלא שלכתחלה אין לעשות כן.

המסתפק אם בירך איזה ברכה יכול לשמוע כן  עלו  .]לציון (ח"ב פ"כ אות ד), ההר צבי (סי' ס) ועוד
וכן הדין לעין   .והשומע יחתום הברכה שצריך לה ,לת הברכה מאחר המברךיתח

שיכול לשמוע מאחר את הברכה והוא יזכיר ההזכרה  , המסתפק אם בירך מעין שלש
  ]. גליון קס"בשמעתא עמיקתא [עי' בזה ב שצריך לה. 

  
  
 


