
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 הנותן אמרי שפר 

ֶפר   ה ַהנֵֹּתן ִאְמֵרי שָּ ה ְשֻלחָּ ִלי ַאיָּלָּ  )מ"ט כ"א( ַנְפתָּ

זו בקעת גינוסר שהיא קלה לבשל  "אילה שלוחה"    פירש רש"י
לרוץ קלה  שהיא  זו  כאילה  מבואר  ,  פירותיה  שפר"  אמרי  "הנותן 

 . 'דליהון מודן ומברכין עליהון  בתרגום  

משובחות, כך  כל  יהיו  דהפירות  התרגום,  כוונת  שיודו   ובפשוטו 
ואע"פ שכל פרי טעון ברכה, הכא    ,על הנחלה ועל הפירותויברכו לה'  

 יודו ויברכו מכל הלב. 

ברכות  )בתלמידי רבינו יונה    כתבמצאנו עוד ביאור בתרגום, דהנה  ו

גינוסר הם    פירותד )מ"ד א'(  משנה בברכות  בביאור הל"ב א' בדפי הרי"ף(  
  הנמצא שהפת טפיל  ,פתומתוקים ביותר ואינם נאכלים אלא עם מלח  

וברש"י נמי איתא ]. לפיכך מברך על הפירות ופוטר את הפת ,אל הפירות

 . [דפירות גינוסר עיקר, וכתב הראש יוסף דרש"י מפרש כתלמידי רבינו יונה
בשם החכם הגדול ר' יצחק  ברכות שם(  )בחידושי הרא"ה    ביארמעתה  

דזהו כוונת התרגום, דבחלק נפתלי יהא פירות   ,הלוי ב"ר שמואל ז"ל
גינוסר שהם שמנים ומתוקים הרבה, עד כדי כך שלעולם הם עיקר 

  ביארוכך    טפל אליו ונפטר בברכתם.  אפילו פתוחייבין לברך עליהם, ו
 . בריטב"א

 

 טפל לשני עיקרים א. 
בין בברכה    , דאמרינן דטפל מקבל ברכת העיקרבהא  יש לעיין  הנה  

 . טפל לשני עיקריםוה  כשהמהו  ראשונה ובין בברכה אחרונה,  

ממתיק  לאחר אכילתו  גבינה מלוחה, וואכל מזונות מלוחים  שכגון  
מתוקים,   בענבים  וגם  נמצא  אותם  להמזונות  גם  טפלים  שהענבים 

 . [כל אחת ואחתמואכל מכל השלשה כזית  ]להגבינה.  

אלא    של הענבים ודאי לא יברך.  "העץאחרונה ד"על  והנה ברכת  
של המזונות   "על המחיה"גם על הענבים לברך אם צריך היש למידן 

 סגי באחד מהם. ילמא  של הגבינה, או ד  "בורא נפשות"וגם  
 א. מסברא 

דהוה טפל גמור לכל אחד, ואם  השני,    כהצד  מסברא נראה יותרהנה  
 כן כל ברכה תפטרנו. 

לא    ,של הגבינה לחודהמלח  וכן    חודואפילו כשהמלח של העוגה ל
מכל מקום  ,  ביחד  רק המליחות של שתיהםמהני  ו   ,ה מצריך מתוקו ה

 , אלא הוה טפל גמור לכל אחד.לא נימא דהמיתוק חציו לזה וחציו לזה 
 נפקא מינה אם מצטרף להחצי שיעור . ב

חה חצי כזית,  וגבינה מלו   , אכל עוגה מלוחה כזיתב  , נפקא מינההנה  
 . וענבים מתוקים חצי כזית

גבינה  מעתה   נשאר  כן  אם  לעוגה,  טפלים  המתוקים  הענבים  אם 
פחות   מ ממלוחה  ופטורה  נפשותכזית  הענבים  אם  אבל  ,  בורא 

 גבינה, יברך בורא נפשות.  הטפלים להמתוקים  

אם כן סגי  , הטפלים ]א"ה. היינו שאם בעינן רק ברכה אחרונה אחת על הענבים 
בברכה אחרונה דעל המחיה שהענבים טפלים להמזונות, נמצא שהחצי כזית גבינה נשאר  

חצי שיעור ולא צריך ברכה אחרונה, אמנם להצד דבעינן ב' ברכות אחרונות, אם כן צריך  
נמצא דהחצי כזית גבינה מצטרף עם   ,"על המחיה" וגם "בורא נפשות"לברך על הענבים גם 

 בורא נפשות[.ם  עליההענבים לברך 

]א"ה. להצד הנ"ל דבעינן רק ברכת אחרונה אחת, נמצא דעל הענבים    דוןוהשתא יש ל

ה נפשות", והשתא  או "בורא  "על המחיה"  או  יברך[,  נידצריך לברך  איזה מהם  דאם  ון 
  , פוטרת הענביםיברך בורא נפשות, לא הוה ברכה לבטלה, כיון שהיא  

  " על המחיהקודם "אך אם יברך    על המזונות,  "מחיההעל "ויברך גם  
שאכל מהגבינה רק    כלל  אין כאן בורא נפשותואם כן  נפטר בו הענבים,  

שיעור שיברך    .חצי  ראוי  זה  "ולפי  המחיהקודם  ברכה    "על  משום 
גיסא   לאידך  תימא  וכי  צריכה,  ששאינה  נפשותנימא  בורא    , יקדים 

יש לומר  אך  ניה,  שלפני שבירך יש כאן שתים אלא שאחת מסלקת הש
נידון   ']וע  דאינו כן אלא דמתחילה יש כאן ברכה אחת שתלויה ברצונו.

 .[כ"חמ'  צרופי אכילה ושתיה עענין  מר דרור מנ"א תשס"ז ב  בקונטרס  לגבי גוונא אחריתי  זה
 נפקא מינה אם אזדא אחת מהברכות . ג

נפקא מינה אם אכל מזונות מלוחים וגבינה מלוחה, ובינתיים לא  תו  
ורק אחר כך אכל ענבים  ,  "על המחיה " אכל ענבים, ובירך על המזונות  

 . האם חייב לברך על הענביםמתוקים להמתקה.  

דיש טפילות  הרי  ד נאמר  סגי  ו  בפני עצמה  לכל אחדלהענבים  אם 
הענבים   על  יברך  לברך  לא  כן  אם  אחת,  על  ראשונה    ברכהברכה 

בעינן  על הענבים  גבינה, אך אם נאמר דהשהם טפלים למכיון  הענבים  
עליהם   נמי    ' בלברך  בעינן  כן  אם  אחרונות,  עליהם  ברכות  ב'  לברך 

בירך על  כבר  ברכות ראשונות, והרי כאן ברכת המזונות אזדא כיון ש
 . ואם כן צריך לחזור ולברך על הענבים  "המחיההמזונות "על  

גבינה  הרך שהכל על  ביואם כן כש  גם מזונות  כל פוטרשהבדיעבד  אך  
 ., והרי השהכל עדיין קיימתפטר גם הענבים מהחובה דברכת מזונות

 ד. נפקא מינה כעין הנ"ל 
מקום   באופן  אכתי  מכל  מינה  בנפקא  כגון    מזונות  אכלדומה, 

מלוחיםו  מלוחים ובירך  ענבים  המחיה ",  המזונות  אז  ד  ,"על  ברכת 
מתוקהעכשיו  ואזדא,   עגבניה  לאכול  להצד  מעתה  ,  להמתקה  רוצה 

עכ"פ  נימא דכיון ד  כן  אם  לכל אחד לגמרי בפני עצמו,  ילהטפ  ההעגבני ש
הענבים   על העגבני עדיין  ברכת  יברך  לא  לכן  , אך אם טפל  הקיימת 

מפאת המזונות   " על המחיה "  העל העגבנילברך  חייב    לשניהם, הרי 
על   שיחולוכן בעינן    ,"בורא פרי העץ"  ולברך עלי  חייבהענבים  פאת  ומ

, והרי מכיון דאזדא  "מזונות" ו"שהכל"  ב' ברכות ראשונות  ההעגבני 
 . הברכה דמזונות אם כן צריך לברך האדמה על העגבניה

 

 מתאחד עם העיקר ב. 
מהו  הנה   לדון  דבירךיש  נמלך קפהעל    שהכל  היכא  כך  ואחר   ,

 .בחלב או בסוכר  הקפה  להמתיק
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 טפל חייב בברכה.  א
דמבואר במשנה שמברך ד"ה באוכלי(  ברכות מ"ד א'  ) הקשו בתוספות  הנה  

וקשה   ,על המליח ופוטר את הפת, שהפת אינו בא אלא בשביל המליח
גינוסר דהם חשובים טפי מהפת פירות  כן וא   ,דהרי איירי באוכל    ם 

כולהו,   ולפטר  הפירות  על  ולבריך  טפל  ומליח  עיקר  הוו  הפירות 
התוספות דמיירי שאחרי שאכל הפירות שינה מקומו, או    ומתרצים

הכי   ומשום  והפת,  המליח  שיאכל  חשב  לא  הפירות  שאכל  דבשעה 
 הברכה על הפירות אינו פוטר המליח והפת. 

פוטרתו,  חזינן מתוספות   שטפל חייב בברכה אלא שברכת העיקר 
כגון בשינה מקומו או שלא    ,ומשום הכי באופן שאין כאן ברכת העיקר

טפל אינו חייב  אמנם אם נימא ש  שב עליו בשעת הברכה אינו נפטר.ח
 . אם כן מה איכפת לן דשינה מקומו או נמלך  כלל,  בברכה

 חשיבא אותו הדבר . ב
בנידון דידן שנמלך והוסיף חלב לקפה,  שאני  גדולי עירנו ד מעתה דנו  

  דהתם   הנ"ל,ולא דמי לתוספות    על החלב,שנית שהכל    אינו מברךד
  הסוכר והקפה   ןמשא"כ בנידון דיד  , מהפירות  דבר נפרד  הוההמליח  

 . שתבחאלא שנ חשיבא כאותו הדבר  

וקאמרמאך   נחלקו  עירנו  לחלק    יחכמי  אמרינן  בהכי,  דאין  דכד 
דטפל אינו משולל עצמיות ולכן חייב בברכה, מאי איכפת לן שמתאחד  

הביא דברי האחרונים ש  (פרק ט"ו הערה ו' ) שערי ברכה  ]שוב ראיתי בספר    עם העיקר.

 .[דחייב)סי' ר"ב משב"ז ס"ק ב'( בפרי מגדים  , והביא שמבואר  בזה
תליא אם על טעם  או מלח, סוכר לענין אבל חלב, לענין זה כל הנה ]

   .[כעיקר מברכינן
 לכאורה צריך לברך ג. 

צריך לברך שנית על החלב,   דלכאורהבהאי פלוגתא, הנה צריך עיון 
אותו  בירך על כוס אחת של קפה והיה בדעתו לשתות רק  אם  דהרי  

אם כן  , ושנית  מברךש  , ודאיקפהעוד כוס  נמלך להוסיף  , ואחר כך  כוס
 .הוסיף חלב אמאי לא יברךש השתא  

 לא יברך שנית ד. 
הנה  וספת חלב, דת גיסא טענו שיש לומר שלא יברך על ה  לאידךהנה  

על  אם   יותר מכוס  היה דעתו    ,קפההכוס  מתחילה כשבירך  לשתות 
מכיון  דלא חשיב נמלך  ,  על כוס השניה  שניתמברך    אינו, אם כן  אחת

  מכל מקום , חלב להוסיף דעתואם לא היה  . מעתה אףדדעתו להוסיף
אמנם  קפה.  וסיף עוד כוס  הנעשה טפל לקפה הוה כשחלב    יהשתא הא

 . ה בדעתויאין נראה לי דמכל מקום האי חלב לא ה

טע ואשתכח    אם  דאטו  נועוד  רגיל  לחם  שהיה  לחם  שהוא  חשב 
ואם    .סובין, אטו חוזר ומברך על תוספת הסובין  בו  קמח מלא שישמ

 . וצריך עיון. שלא יברך שנית על החלב  חכמיםכן ראיה להני  
 ברכה לכולי עלמא החלב חייב ב . ה
לשאול   יש  והטפל  מהו  הנה  אחרונה  לברכה  שיעור  אין  כשבעיקר 

 . משלימו

אך  ישלים,  לא  גם  כן  אם  לגמרי  פטור  דהטפל  נימא  אם  והנה 
פוטרתו אם כן של העיקר  חייב בברכה אלא דהברכה  דטפל    להאמור

 . להשיעור  ישלים

  קפה, אמאי של ההחלב משלים את הרביעית שוהשתא יש לשאול כ 
חייב בברכה,  החלב  אמרינן ש משום דהיינו  מברך ברכה אחרונה, אלא  

דבנמלך אינו מברך שנית על    והשתא גם לדעה קמייתא דחכמי עירנו
מקום  ,  החלב דמכל  אחרונה,  ברכה  מקום  יברך  מכל  לסברתם  אף 

 חייב בברכה אלא דברכה ראשונה פוטרתו. גם החלב  מודים ד
 שמן זית העץ על  ו. 

מברך בורא פרי  ש  הדלא משכחת ל  (ל"ה ב' )רכות  בהנה איתא בגמרא  
 חוץ מגוונא דחושש בגרונו].  או אניגרוןלהפת    העץ על שמן, דתמיד השמן טפל

 דאז העיקר זהו השמן[.

פת    ל ידיוקשה אמאי לא מוקמינן לה בנמלך, והיינו שאכל השמן ע
אניגרון העיקר    ,או  על  שבירך  האניגרון[  ובשעה  או  הפת  חשב  ]היינו  לא 

 צריך לברך בורא פרי העץ על השמן.   ןואם כשיאכל גם השמן,  

לא    ןנפטר מברכה ולכזה  דכיון שהשמן טפל הרי  נוכיח מהכא  אלא
 בתוספות הנ"ל מבואר לא כך. הרי כתבנו דותיקשי ד  מהני נמלך.

זה  הנה   לדכל  בתרייתא י רק  ביחד   עה  בטפל שמתאחד  דגם  הנ"ל 
מכיון שהשמן מתערב  דיעה קמייתא  , משא"כ לחייב לברך שנית בנמלך

 ראשונה אכתי פוטרת. הברכה  בהאניגרון, אם כן  
כהחכמים  ו  העיר] נימא  אם  דדבר  הנ"ל  דאף  להסוברים  אך  חלב,  בהוספת  הפוטרים 

בשוגג אף  עליו  מברכין  אין  ב   ,איסור  מחמת  או  איסור  היכא  אוכל  כן  אם  נפש,  פיקוח 
איסור, אין לו ברכה לפניה והשתא יש לדון על השמן שבו מה נברך. אך יש לעיין  דהאניגרון

 .[כיון דהשמן מעורב בו האיסור, אם חשיבא גם השמן כאיסור

 אכל הטפל ביחד עם העיקר ז. 
עם פת, ומקשינן  שמן  הא דמוקמינן באכל  יש לדון עוד, דגם  כן  כמו  

לפת,  השמן  ד לא  נימא דהכי  הוה טפל  בנמלךנמי  השמן  ד  ,מוקמינן 
גם מרוח בחוץ,  עם הפת,    חשיב חדא לואע"ג דהשמן  גוונא  לא דמי 

 . תוספות דהתם אכיל הפת לאחר פירות גינוסרדה

  עליו   אטו מי שאוכל גלידה מתוך צלחת ובירךאך לכאורה זה אינו, ד
ונתן לו גביע של  בא חבירו  ולאחר שהתחיל לאכול    ,שהכל נהיה בדברו

 . הגביע  שחשיב טפל לגלידה אטו לא יברך עלמזונות  

 

 ביע של גלידה. גג
הגביע ו פני עצמה ברכתו מזונות[,אוכלו ב]שבבתוך גביע,    גלידההנה באוכל  

אלא    "בורא מיני מזונות"על הגביע  אין מברכין  טפל להגלידה, אם כן  
 .  "שהכל "

אבל  [, הגלידההיה אוכלו בלא לא  ש]והיינו טעם,  הגביע  שאין להיינו באפן  ו
  .בורא מיני מזונותעליו  לא הוה טפל ומברך    ,טעם  הגביעכשיש ל

 ובירך על שניהם שהכל,  אם היה גביע טפל לגלידהיש לדון מהו  ו
על צלחת ואכל   כוכגון שילד לקח הגלידה ושפ הגביע,  אזדאאחר כך ו

ו כך  הגביע,  לואחר  עליו  החליפו  חשב  שלא  אחר  על   .לגביע  הנה 
רק  ברך שנית צריך לאלא שנית דכבר בירך עליו, מברך הגלידה אינו 

 . יברך עליואיזה ברכה  ויש לדון    .על הגביע
 באוכל הטפל לפני העיקר  .א

א'(  רמ"א  ב  כתב  הנה סע'  רי"ב  תחש)סי'  הטפל  אוכל  כגון    ,להי אם 
למתק השתייה, מברך על  קודם השתיה כדי  שאוכל גרעיני גודגדניות  

האוכל תחלה אף על פי שהוא טפל לשתייה, ואינו מברך עליו רק שהכל  
   .[ סי' ל"א מתרומת הדשן מקורוו]  .הואיל והוא טפל לדבר אחר

דכשאינו נפטר בברכת העיקר, מברך )סי' רי"ב(  אבל דעת הבית יוסף  
וב  לה טילכתחד)שם ס"ק י'(  וכתב במשנה ברורה    .ברכתו העצמיתעליו  

 .  למנוע לגמרי מלאכול הטפל קודם לעיקר

 .ואם כן בנידון דידן מה יברך
 . יאכל מעט מן הגביע בפני עצמהב

לומר  הנה   יש  נפשיה  ש לכאורה  באפי  השני  הגביע  מן  מעט  יאכל 
 . ויברך בורא מיני מזונות

אינו זה  להרמ"א    ,אך  מקום  בו  הרי  דמכל  שיהא  הגביע  המשך 
 ועדיין לא חל שהכל על הגביע החדש. הגלידה חייב בשהכל,  

 . יעשה שינוי מקום ג
אך אם יצא ממקומו ויחזור בזה פקע ברכת שהכל מן הגלידה ויניחה  

 . שנית  בגביע ויברך שהכל

אך הרי בלאו  . אלא דבזה קא עביד ברכה שאינה צריכה על הגלידה
הגביע על  יברך  לעיי  .הכי  שאינה  ויש  ברכה  יש  גוונא  בכהאי  אם  ן 

עליו לברך  וצריך  מאכל  עוד  לאכול  שנמלך  כגון  רשאי    ,צריכה,  אם 
עליהם   בירך  שכבר  המאכלים  שאר  ולאכול  ולחזור  ממקומו  לצאת 

ברכה שאינה  משום  מכח הברכה על המאכל החדש. ולענ"ד אין בזה  
 צריכה. 

 דברי המגן אברהם. ד
דאימת מברכים שהכל במקדים    )שם ס"ק ד'(דעת המגן אברהם  הנה  
בזה מוציאים  ברכת העיקר שהכל, נמצא דכאשר  היינו דוקא  לטפל,  

אם העיקר עץ והטפל אדמה, והקדים הטפל,  בכגון  את העיקר, אבל  
 . יברך אדמה

אברהם  מעתה   להמגן  שאוכללכאורה  העיקר  באופן  אחר  ,  הטפל 
יברך כברכת הטפל  בכהאי גוונא    ל,והוה נמלך דצריך לברך על הטפ
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ולכן בהחליף הגביע יברך   .העיקר  השתא אינו מוציאדהרי    ,ולא שהכל 
יוסף להבית  וכמו  דהרי    מזונות  העיקר  פוטר  אינו  גוונא  דבכהאי 

 . הגלידה כבר נפטרה

דכוונת המגן  לבאר דברי המגן אברהם באופן אחר,    שיש  העירואך  
ש  כיון  שהכל  דעבדינן  העיקר  הוהטפל  אברהם  ועל  מהעיקר  חלק  א 

 ואם כן בהחליף הגביע אכתי יברך שהכל.   .שהכלמברכין  

 

 לענין ברכה אחרונה  ד. הנ"ל

ברכתו  אף הגביע    ,טעם  הגביעאם אין ל  ברכה אחרונה,  הנה לענין
נפשות " ודאי    ".בורא  אלא  דליתא,  כמאן  דטפל  אמרינן  דטפל  ולא 

 ויש לדון בכמה גווני:   כמאן דאיתא אלא דנפטר בברכת העיקר.
 . גביע משלים לכזית א

מכל    ,]אע"ג שגלידה אין לועסין ,משלים לכזית של הגלידה  גביעהאם  הנה  

, מובא בכתבי קהלות יעקב החדשים  קהלות יעקבבכתב  מו ש כ  ,מקום הוי אוכל ולא משקה 

 . בורא נפשותחייב  אם משלים ליש לדון    [,ברכות סי' ט' 

דנהי דבורא נפשות פוטרתו, אבל הכא הגלידה עצמה אין לה שיעור 
 ך תפטור את הגביע. היא, ו מברכה אחרונה  והיא פטורה

)מובא במגן אברהם סי' ר"י ס"ק א', ובמשנה אך יהא כאן דינא דכנסת הגדולה  

שהכל מצטרפין לבורא  כזית  מזונות וחצי  כזית  דחצי    ברורה שם ס"ק א'(
 נפשות. 

 גלידה פחות מכזית ו. גביע כזית ב
על  "אך אם הגביע כזית והגלידה פחות מכזית, בזה יש לומר דיברך  

הנ"ל ]כד נימא דלא כרמ"א  הפוטרת.    "בורא נפשות"ן כאן  , דאי"המחיה 

 דכל טפל דינא שהכל[. 
 ופו על המחיה . לא אשכחן תחילתו שהכל וסג

דלא    ,דאינו כן  (סי' ה'   או"חמשיבת נפש  )ץ  נבתשובות מהרא"ל ציכתב    אך
ברכות  )תוספות  מו שכתבו  כ  ,אשכחן בתחילתו שהכל וסופו על המחיה

 א' ד"ה הכוסס(.  ל"ז 
כיון דקבעינן  ו  ,על גוף המאכל  ינינןיש לחלק, דשאני התם דדיולענ"ד  

א מזונות  כןדאינו  שלש  ם  מעין  ברכה  כאן  משא"כ    ,ליכא  דלענין 
לפניה יש מי שיפטור    , הריראשונה דמברך שהכל הוא מפאת טפילות

   אחריה אין מי שיפטור.אבל למברכה ראשונה של מזונות  

בחצי כזית מזונות וחצי זית גבינה וחצי זית  )או"ח סי' ל"ח(    בתשובות אבני נזר  דן  הנה]
כבר חייל בורא נפשות, ודברי מהרא"ל צינץ כהצד  דילמא  מזונות אם יהא על המחיה או  

סעודה חצי כזית פת ואחר כך בשר יתחייב אכל ב הדבר תמוה באמנם    .דחייל בורא נפשות
ה יצירופי אכילה ושתענין  מר דרור בקונטרס  ועיין ב.  פתלכזית  בורא נפשות אף שישלים  

.[הביא דברי רבנן בתראי בנידון המשיבת נפש שמנ"א תשס"ז עמוד ל"ב 

י"ב ענף   -מלאכת בישול  - הלכות שבת
 יגיע ליד סולדתשמא 

 א. לא יניח ליד המדורה שמא ישכח
ערוך)שוהנה אמרינן   ומשנ  לחן  י"ד  סע'  שי"ח  ברורה  סי'  צ'(  ה  דאע"ג  שם ס"ק 

היכא מדורה  ליד  תבשיל  להניח  בשבת  ליד    דמותר  לבוא  יכול  דלא 
ישכח   שמא  דגזרינן  אסרינן,  סולדת  ליד  לבוא  ביכול  אך  סולדת, 

 שם עד שיגיע ליד סולדת.  ווישאיר

ותיקשי הא אינו מתכוין להשאירו ולבשלו, ולא הוה פסיק רישיה  
 שישכח. 

דכיון דפעולתו  )מלאכת אופה אות מ"ה(  כתב באגלי טל  מו שוצריך לומר כ
ה אם יהא בשב ואל תעשה הא יגיע לבישול  עכשיו כשמניח ליד המדור

 ביד סולדת, הלכך חשיבא פסיק רישיה אם לא יקח.  

 לענין זורע מצאנו לא כך . ב
דהנה  אמנם יש להקשות דלכאורה מצאנו לא כך לענין מלאכת זורע,  

עמלאכת   הוא  ידיזורע  ומבריך    ל  ונוטע  בזורע  כגון  לצמיחתה,  שגורם 
בנותן זרעונים למים    וא הדיןדה  ב'(  צ"ד)זבחים  גמרא  ואמרינן ב.  ומרכיב

 . צומחיםאחר כך  ו

ב ערוך  ואמרינן  ד'(שולחן  סע'  של"ו  זרעים ש  )סי'  מלהשליך  ליזהר  יש 
גשמים  ירידת  להצמיח  מכיון   במקום  מקום  ומ,  שסופן  זרעים כל  בנותן 

ע מנתלמים  חיים    ל  הבעלי  רק  שרינןשיאכלו  כשיעור  ,  אלא  ישליך  לא 
 . דאמרינן דיאכלו הזרעים לפני שיצמחום, יייום או ליומ ל שיאכלו 

טל   באגלי  הגר"ז  ,ו'  ק"סזורע  )וכתב  י"ז(  בשם  סע'  של"ו  אם  ד  סי'  אף 
א הוה פסיק  אינו מכוין ול  רילית לן בה, דהזרעים,  ישאירו  הבעלי חיים  

 דאפשר שהבהמה תאכל את כולם. רישיה שיצמיח  

שהרי  תיקשי הרי זה שמניח הזרעים לתוך מים הוי זריעה  מעתה  
יגיע לצמיחה, אלא דמספקינן דהבהמה תאכל, ואם כן  תוך קצת זמן  

 אם לא תאכל נימא דהוי פסיק רישיה. 

 . תליא בשכחה שלו ג
ד לחלק,  לדון  עצמו  יש  הוא  שאם  מבשל,  לענין  דשאני  נימא  אולי 

כח למפרע דאיהו הניח על מנת שישאר ולא הוה שב ואל  ישכח, אשת
מחמת   אלא  שלו  השכחה  מחמת  שאינו  זורע  לענין  משא"כ  תעשה, 

 שהבהמות לא לקחו. 

אבל אינה סברא. וגם לפי זה במבקש מאדם אחר שיקח התבשיל  
 ולא אשתמיט לחלק בהכי.   .קודם שיגיע ליד סולדת יהא מותר

לחלק   נימא  אולי  שי אלא  אחר,  אדם  ק  חילוש  באופן  פעולת  בין 
הנגדית   פעולתו  חשיבא  בחירה  בעל  שהוא  דאדם  חי,  בעל  לפעולת 

מבשל,  כ חשיבא  עכשיו  וממילא  מחשבה  דצריכה  כיון  קיימת  בלתי 
משא"כ בהמה חשיבא כטבעו של עולם ונמצא פעולה הנגדית דהבהמה  

 הוה ספק קמן. 

פסוקי מפסקי    ]ואשכחן בזורק חץ ותריס לפניו כשסילק התריס הוה
שהבהמה תקח   יתכן  אם  ורציחה, אמנם  נזיקין  לענין  ופטור  גיריה, 

 התריס הוה רוח מצויה וחייב[. 

 ד. מניח ליד מדורה לצורך בהמה 
מדורה ליד  שיפשיר  אוכל  במניח  מינה,  נפקא  ורצונו    ,מעתה 

שרי, דאף אם  בכהאי גוונא נימא דשהבהמה תאכלנו קודם יד סולדת,  
אינו   על  לא תאכל הרי  רישיה מכיון דסומך  הוה פסיק  ולא  מתכוין 

 פעולה של בהמה.  

אסור להניח זרעים במים על מנת שהוא  יהא  וכמו כן נפקא מינה ד
עצמו יקחום קודם שישרישו, דהרי בפעולת אדם חיישינן שמא הוא  

 יחשב פסיק רישיה. וצריך עיון. יישכח ו

 ה. עציץ נקוב 
)סי' של"ו סע' ח' ד"ה הלכה    אך העירוני דאכתי קשיא מהמבואר בביאור

שמותר להגביה מן השולחן עציץ נקוב עם גרעינים ולהעמידו על  ע"ג(  
גבי קרקע, אם דעתו שיעמוד שם יום או יומיים, אבל אם דעתו שיעמוד  

ימים כמה  וימשכו    ,שם  הגרעינים  יצמחו  ודאי  לבסוף  דהרי  אסור 
 חיותייהו מן הקרקע ונחשב בעמידתו כזורע. 

מותר להניחו על הקרקע על מנת לקחתו תוך ג' ימים,    ותיקשי היאך
 אמאי לא חיישינן שמא ישכח וכהאי דבישול. 

]ודוחק לחלק בין זמן מועט לזמן מרובה, וכן דוחק לומר דהתם יש  
אתחלתא דבישול והכא ליכא מידי, דמה סברא היא זו כיון דחיישינן  

 שמא אשתלי[. 

 ו. אגלי טל בהשמטות 
דיש לומר דאף היכא דמחוסר   וכתב  ר מינהבהשמטות לאגלי טל הד

הך דמבשל  שאני ב פעולת אדם מכל מקום חשיבא דבר שאינו מתכוין, ו 
דאינו   ואע"ג  מחשבת,  מלאכת  והוה  בבישול  ליה  ניחא  דהוה  משום 
מתכוין מכל מקום במקום איסור סקילה לא התיר רבי שמעון דבר 

ניחא ליה. אך    שאינו מתכוין. ולפי זה אתי שפיר הך דצמחים שהרי לא
 הוא חידושא דבמקום סקילה לא שרינן דבר שאינו מתכוין. 
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 במקח טעות וששימדמי 
קנה חפץ ונתברר שהיה מקח טעות, דחוזר החפץ  ש היכא  יש לדון  הנה  

 . ודמי שימוש שלם לחייב ונה הק אם הוהדמים חוזרים, 

 . תליא אם קונה בשינויא
אם ה  עשה בו שינוי י  אם הלוקחן שינוי, שבדי יהא תליא  לכאורה  הנה  

סי'  )בפשוטו לא יקנה בשנוי, לא מיבעי לקצות החושן  ו  .נויישדין  מיקנה  

אם כן אינו קונה    דבשוגג לא הוה גזלן   (שם)ונתיבות המשפט    ( א'  ק "ה סכ"
דסבירא ליה דגם בשוגג הוי    ( ס"ק ל"א  סי' ע"ב)אף לשער משפט  אלא , נוייבש

[,  ומרשות ו דלא רצו להעבירום  משדהוה אונס גמור או משום  ]ופרה שאולה שאני או גזלן,  

 בנידון דידן דמקח טעות משמע דמודה שער משפט דלא יקנה בשנוי.אך 

)חו"מ סי' רל"ב  בשולחן ערוך    שמצאנווכמו    ,יהא חייב שכר שימושהלכך  

, ולאחר זמן נראה לו בה  ודר בולחבירו    חצרהמוכר  , שקרקעלענין    סע' ט"ו( 
 צריך להעלות לו שכר. מום, אם רצה להחזיר הקרקע לבעלים 

 . בריטב"א מבואר דאינו משלם ב
דבמקח  ליה  פסיקא  ד  (ד"ה יתר   בבא מציעא נ' ב')ריטב"א  באך הרי אשכחן  

עבור השימוש  יותר משתות[שהוא  ]דכדי אונאה  טעות   הובא באור  ]  .אינו משלם 

פ"ג מהל'  )לך  משנה למוב   למה לא.ואכתי צריך טעמא    .[גדול בבא מציעא שם 

 אר דלא כהריטב"א.מבו (ס"ק ט'   סי' רמ"א)הובא בנתיבות המשפט זכיה ה"י( 

 מאי נפקא מינה בביטול מקח . ג
  ,ונמצא נגחןלחבירו  שור    המוכר '(  א)צ"ב  איתא בגמרא בבא בתרא  הנה  

אמרינן   ולשמואל  הדמים,  להחזיר  וחייב  טעות  מקח  הוה  המקח  שלרב 
ומקשינן בגמרא למאי נפקא מינה    .אין הולכין בממון אחר הרובד   קיים
שהמחיר של    דאיירי באופןבגמרא  התם  אמרינן  הרי  ]ד  יאמר שקול תורא בזוזך.הרי  

שהמקח קיים, מכל מקום    אף לשמואל ואם כן   שור לשחיטה שוה למחיר של שור לחרישה, 

ינן דנפקא מינה  צר תומ  [.של שור לחרישה  יש לו השווידהרי    ,הקונה לא הפסיד כלום
 [.חטו ולמכור הבשרוטורח מכירת השור לשפירש רשב"ם, ו] .לטרחא

דמי  לא יוכל לתבוע  המוכר  הרי נפקא מינה דאם המקח קיים  שי  ותיק
השור, הרי    ת ואת הדמים משלם על ידי מקח טעו הוה  אבל אם    ,שימוש

השימוש דמי  לנכות  המוכר  ירויח    דהוה לרב  ד  נמצא   .יוכל  טעות  מקח 
, דהרי  להריטב"א אתי שפיראך    .דלישנא דרב דהלוקח מרויח[  יישבש ל]וי  . המוכר

   .על השימוש גם אם הוה מקח טעות אינו צריך לשלם

המוכר דמי  מהלוקח יתבע  באופן שדהא נפקא מינה    קשה בלאו הכי    אך
. שילםהיזיקות ש

 '[ב] נינים שוניםע
 טריפות דכבד ג' שיטות ב

לן  הנה   א' קיימא  יו"ד סי' מ"א סע'  א',  )שו"ע  ניטל הכבד  ד(  ש"ך שם ס"ק 
ובלבד שיהא כזית במקום חיבורו,    , זית כשירהכ  נשתייראם    בלטריפה, א

חיותו  במקום  זית  כבמקום מרה, או כזית  ]או    איירי,  תבאיזה כזיואיכא ג' דיעות  

  רק   להכשירמחמרינן  הלכך    ,בטרפש[במקום דביקותא  כזית  שהוא תלוי בכליות, או  
 . קומותג' מהכזית בכל אחת מ איכא אם 

זיתים שנפלו לתבשיל כלפי זה שלש  ד   )שם שפ"ד ס"ק א'(בפרי מגדים  דן  ו
שנשאר  מבהמה  א'  ]יעה אחד,  ר רק לדכשמות  בה מהשכל אחת    מג' בהמות

אין  , [מקום טרפשבזית  כשנשאר א' ו  ,מקום כליות ב  כזית נשאר שוא'  ,מקום מרה ב כזית 
אלא   מותר כגד  נכ  ששיםצריך  הכל  וביבש  א'  ב'    ,זית  נפשך  דממה 

 . כשירים הם וא' טריפה ונתבטל ברוב

גוונא  הדבכ דתמוה  (  ס"ק א'  )שםוכתב בפתחי תשובה   ה  אדרבה ממ אי 
ורק אחת כשירה, דהרי כתב דבכל אחת נשאר רק    ב' טריפות הםנפשך  

ונשארו  רק כזית ממקום  כאשר בכל אחת ניטל    רק דבריו יתכנו  ו]  .כזית אחת ב'  אחד 

 . [ בב' מקומותכזיתים  
י'(  אמרינן  והנה   סע'  שם  כ ב באיכא  )שו"ע  אחת  בדים'  מיתסר  בבהמה   ,

כ היתה  ואם  כנטול,  יתר  כשאין    בדמשום  נבראה  והשניה  מעליא  אחת 
 . כמאן דליתא והשניה כשירה בדכ יהכזית מעליא, הנה הא 

יש   ה השני  בדובכל אחת בכ  ים בדמעתה כשיש ג' בהמות ולכל אחת ב' כ
אחת]  אחר  כזית לפי  אחר  במקום  אחת  הנ"ל[מ  כל  שיטות  נמצא  ג'   ,

 . טריפה  דשתים כשירות ואחבאמת בכהאי גוונא ד

דכמדומה הדין דין  משום  אמנם אין זה כוונת הפרי מגדים אך כתבתי  
 אמת. 

 '[ג] ענינים שונים
 ידים תאין מעבירין לפני נטיל

טלית לפני שמניחין תפילין,  הדלובשין  סי' כ"ה סע' א'(    שו"ע)קיימא לן  
תפילין, חייל דינא ה מכל מקום אם פגע תחילה בו   .משום מעלין בקודש

 ד'אין מעבירין על המצוות', וחייב להניח התפילין לפני הטלית. 

לעייןו יותר מהבהיו התפילין    מהו  יש  כך    ,טליתקרובים אליו  ואחר 
  באותה שעה נמצא ד , שחריתד אך היה לפני נטילת ידים  ,נתקרב לטלית
 תפילין.הניח  לא היה ראוי ל

 או בתרא  אמ. אין מעבירין ק א
  לענין דינא דאין מעבירין על המצוות,  תראי אשכחן פלוגתת רבנן בהנה 

]או בנוסח אחר,    .האם אזלינן בתר אין מעבירין קמא או אין מעבירין בתרא

 .[ או בתר השתאמעיקרא אזלינן בתר  האם
דבקדם ולקח התפילין בידו, ואחר  כתב  )סי' כ"ה סק"ה(  במשנה ברורה  ד

שוב אסור  כיון דעכשיו הטלית בידו,  כך עבר והניחם מידו ונטל הטלית,  
חזינן   .[דזה דבר פשוט  ( שם) שער הציון ב וכתב ] לעזוב הטלית כדי ליטול התפילין.
 דאזלינן בתר אין מעבירין בתרא. 

אבן  ב אמנם   ב'(  טורי  ו'  אישבו)מגילה  סק"א(  חזון  ט"ו  סי'    מבואר  )זבחים 
אחר כך  , אלא היכא דחייל אין מעבירין קמא, חיילא אע"פ דיש  דאינו כן

דיומא   מסוגיא  לה  וילפו  בתרא,  מעבירין  ב'(.  אין  בגוונ)נ"ח  כן  א  ואם 
דהמשנה ברורה, אע"פ דאחר כך לקח הטלית, מכל מקום כיון שתחילה  

חייל על זה דינא דאין מעבירין על המצוות,  תחילה  ו לקח התפילין בידו,  
 יקח התפילין קודם.אם כן 

אם   אזלינן בתר אין מעבירין קמא,דוחזון איש  לדעת הטורי אבן  מעתה  
 יותר קרוב להטלית. כן יקח התפילין קודם אע"פ דעכשיו הוא  

 מתחילה לא היה ראוי . ב
ד לדון  יש  להתפילין  אמנם  קרוב  יותר  שהיה  דבשעה  לפני  כיון  היה 

טורי אבן  ה  מודיאם כן נימא ד לא היה ראוי להניח התפילין,  נטילת ידים ו
 ן קמא.יביר חזון איש דלא חייל אין מעהו

אף  אמרינן אין מעבירין קמא  חזינן ד  ב'(   נ"ח)  מרא ביומאמהגהרי  אך  
, ובכל זאת אמרינן ביה  ראוי להזאה לא היה   סמוךהקרן תחילה הב א"ה. ד] בבלתי ראוי.

 [.. והרי הוכחתם דאזלינן בתר אין מעבירין קמא היינו מהסוגיא דהתםאין מעבירין קמא 
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 ]א'[ הערות קצרות

למודע כאן  זאת  הנדפסים  הדברים  י 

זצ"ל,   רבינו  של  בלשונו  תמיד  אינם 

לכתוב   היתה  דרכו  שלפעמים  מפאת 

מן   היה  המעיינים  ולתועלת  בקצרה, 

והסבר.   קישור  תיבות  להוסיף  הצורך 

בכמה   רבינו  האריך  פעמים  הרבה 

ולפעמים   ענין,  באותו  ואופנים  דרכים 

כאן,   הנדפס  על  ידות  במקום  עשר  ע"כ 

 חלק מהדברים. שהאריך העתקנו רק 
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