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נושא התולעים הוא נושא מעניין. אכילת התולעים היא אכילה 
מיוחדת. בכל שאר איסורי אכילה ישנה כוונה לאכול ואם אכל 
ברוב  האכילה.  איסור  על  עבר  כשיעור,  ואכלת  לאכול  וכיוון 
איסורי האכילה ישנו איסור פשוט ומוגדר. הדוגמאות הבולטות, 
מופיעות הן מעולם הצומח והן מעולם החי. דוגמא מעולם הצומח: 
ערלה: שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא ייאכל, ובשנה הרביעית 
יהיה כל פריו... אדם האוכל פרי בשלוש השנים הראשונות חייב 
החי  מעולם  נפדה.  לא  הפרי  אם  חייב  הוא  ברביעית  מלקות, 
דוגמא פשוטה היא: כל אשר לו סנפיר וקשקשת... וכל אשר אין 
יהיו לכם, מבשרם  לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים... ושקץ 
לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו. החיוב על האכילה הוא רק כשיש 

הנאת החיך.

לעומת זאת, השרצים, אליהם שייכים התולעים, החרקים ושלבי 
ארצות  יש  התרבותית.  בחברה  נאכלים  אינם  שלהם,  הגידול 
בהם עוגת נמלים היא 'דליקטס'. בחברה שלנו מתרוצצת בדיחה 
תולעת.  בו  ומצאת  תפוח  לתוך  נשכת  גרוע מאם  מה  האומרת: 
השני עונה שתי תולעים. התשובה הנכונה היא: חצי תולעת, שכן 

אכלת את חציה הראשון.

בכלל איסורי האכילה, מוצאים איסור אכילה, ולאכילה יש שיעור 
כזית.  עונש, הוא  בכמות. בדרך כלל מינימום האיסור, שמחייב 
הקב"ה  ע"י  שנבראה  ברייה  ברייה.  של  הרעיון  ישנו  בשרצים 
נחשבת למשהו שלם, ולכן העונש על אכילתה הוא באכילת דבר 

שלם, קטן ככל שיהיה.

פוטיתא  אכל  הבא:  הקטע  את  מקומות  בשני  מביאה  הגמרא 
לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, צירעה לוקה שש. פוטיתא הוא 
שרץ מים קטן ועליו נאמר שלוקין על אכילתו ארבעה מלקיות. 
האיסורים הם: בפרשת הדגים  נאמר  מבשרם לא תאכלו. בנוסף 
לכך נמצא: אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ וכתוב 
אשר  וכל  נאמר:  כמו"כ  שלושה.  כאן  הרי  בהם.  תטמאו  ולא 
ארבעה  נמצאים  הרי  תאכלו.  לא  במים...  וקשקשת  סנפיר  אין 
פסוקים. מכיוון שאין הפרדה והסברה, מסיקה התורה שבעל פה, 
שמצרפים ומוסיפים את האיסורים. אחד הפסוקים שנאמרו לעיל, 
הוא רק לשרץ המים. לכן, בנמלה מוצאים שני פסוקים נוספים 
עבור שרץ הארץ: כל השרץ השורץ על הארץ ועוד פסוק כל הולך 

על גחון... הרי יש חמישה איסורים. לגבי 
שרץ העוף, כדוגמת הצירעה, שהיא גם 
שרץ הארץ, נוסף עוד פסוק: וכל שרץ 

העוף ... הרי יש איסור שישי.

נמלים  תשעה  ריסק  מביאה:  הגמרא 
לוקה  לכזית,  והשלים  חי  ואחד 
ועוד  הנמלה  על  דלעיל(  )המלקיות 

מלקות אחד על כזית נבילה.

היות ואיסור אכילת שרצים חמור, היינו 
זקוקים להגדרות מדויקות ודווקא אלו 
ישבתי  רבות  שנים  לפני  לנו.  חסרות 
בה  הראשית,  הרבנות  של  בישיבה 
השתתף גם פרופ' זאב לב ז"ל. במהלך 
אפרתי,  שמעון  הרב  הפנה  הישיבה 
שאלה  הכשרות,  מחלקת  ראש  שהיה 
הוא  מסוים  יצור  "האם  לב:  פרופ'  אל 
חי או צומח?" ענה לו פרופ' לב: "תן לי 
הגדרה הלכתית מה הוא צומח ומה הוא 

בעל חיים ואענה על שאלתך".

ביצורים החד-תאיים אנו מבדילים בין 

בקטריות לחיידקים. מבחינה מדעית הבקטריות הן צמחים, בעוד 
החיידקים הם בעלי חיים. מה היא ההגדרה ההלכתית? למעשה, 
הגדרת  שגם  אלא  נראים,  ביצורים  רק  חל  ה'תולעים'  איסור 
הנראים די קשה. הם צריכים להיראות בעיין. אם אינם נראים רק 
בעזרת זכוכית מגדלת, אין צורך לבדוק אחריהם. לכן, כל נקודה 

נראית, צריכה להיבדק.

הרב משה ויא הכין לנו ספר שימושי: 'בדיקת המזון כהלכה'. ספר 
זה ילמד אותנו שני דברים: א. איזה יצורים אנו עומדים לפגוש 

באיזה מזון, ב. כיצד לבדוק וכיצד לטפל בנושא. 

כל  את  עלינו  אוסר  שהוא  לו,  ואמרתי  ויא  הרב  עם  כשדברתי 
הוא  חיים.  לחפץ  הושמעה  זו  ואמר, שטענה  ענה  הוא  המזונות. 
מותר  כן  מה  המותר,  את  להתיר  אלא  לאסור,  באתי  לא  ענה: 

לדבר.

נגע ה'תולעים'? יש עקרונית ארבע  ובכן, מה עושים לבער את 
זו נעשית באמצעות פיזור  שיטות בשימוש. א. הדברה כימית – 
השיטה:  חיסרון  להתפתח.  יוכלו  לא  שהמזיקים  בשטח,  רעלים 
הרעלים אינם בלתי מסוכנים לאדם, ולכן צריך לשטוף טוב את 
העלים או הפירות, וגם אז אין הבטחה שלא יישאר רעל. ב. הדברה 
מרבית  של  תכונתם  בשדה.  מעוקרים  זכרים  פיזור   – ביולוגית 
הנקבות  אם  אחת.  פעם  רק  מזדווגת  שהנקבה  היא,  החרקים 
ההזדווגות  סיכוי  עקרים,  זכרים  מפוזרים  בו  לאיזור  מגיעות 
עם זכר עקר גדולים. התוצאה תהיה שהביצים שהנקבה תטיל, 
תהיינה עקרות ולא יגדלו מהן רימות )'תולעים' ולא יצאו מהם 
המגדלים  רוב  הצליחו  השיטות  בשתי  חרקים(.  של  חדש  דור 
להשמיד חלק מהחרקים שגורמים לתולעי הפירות. הנגיעות של 
רוב הפירות של עצי הפרי הנשירים )פירות הגלעין ודמויי התפוח( 
נמוכה מאד. ג. גידול בחממות אטומות. גידולים אלה גדלים ללא 
זחלי חרקים  קשר לעולם החיצוני. מכיוון שרוב ה'תולעים' הם 
החממה.  לתוך  מעופפים  חרקים  כניסת  למנוע  ניתן  מעופפים, 
התוצאה נקראת 'ירקות גוש קטיף' או 'ירק מגידול מיוחד ללא 

חרקים', שנמכר עם הכשרים רבים. 

רבנים  צוות  לארה"ב.  נשלחה  כזו  ירק  חבילת  מעניין:  כקוריוז 
פתח ושטף באופן שטחי את החסה ונמצאו במי השטיפה תולעים. 
הם התחילו לחשוש שמא הדבר )גידול ללא תולעים( אינו נכון. 
התברר שהיו תולעים במי הברז ששמשו 

לשטיפה. הירק היה נקי. 

הנקודה הרביעית לטיפול בבעיה, היא, 
לבדוק  יש  זה  לצורך  מחרקים.  לנקות 
כל פרי וכל עלה. אפשר לתת כלל: אם 
יש נגיעות, אז לא כדאי לבדוק. מאידך, 
נקי,  והוא  מייצג  מדגם  בודקים  אם 
אפשר לסמוך שגם האחרים הם נקיים. 

לנקות  העקרוניות  השיטות  שתי 
מחרקים הן שטיפות במים וחמרי ניקוי 
או שיטות השוברות ומפוררות את ביצי 
ורימות החרקים ואז הם נחשבים כאינם 
בחלקי  אלא  בבריה  מדובר  לא  כי   –
אלא  בריה,  איסור  בהם  שאין  ברייה, 

בחלקי איסור, שהחיוב הוא רק בכזית.

כיצד לבדוק פירות, ירקות, בשר ודגים 
 – לנקותם  וכיצד  המזון  חומרי  ויתר 
המזון  'בדיקת  בספר  ללמוד  כדאי 

כהלכה'.
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המו"ל:
 בד"ץ "מאור הכשרות"

רח' הרוא"ה 20, רמות ירושלים
טלפון: 02-6571111

בד"צ

מאור 
הכשרות

חרקים – תשרי, בחרנו בחרקים היות 
וחודש תשרי מזמן לנו הרבה מפגשים 
חשבנו  חרקים,  בבדיקת  צורך  עם 

לנכון להתעכב על נושא החרקים.

הזמן  כל  שמתחדש  נושא  זה  כמובן 
הן פיתוחים חדשים למניעת חרקים, 
והן  והגידולים,  השטיפות  בנושא 

אפשרויות בדיקה יותר בקלות.

חשוב  הכי  כמעט  הנושא  זה  לדעתי 
מבחינת כשרות, שהרי מדובר בגופו 
של איסור ולא בטעם או תולדות של 
האיסור, זהו גם נושא שמצריך כמות 
גדולה של סבלנות ויראת שמים, וגם 
החרקים  סוגי  את  להכיר  מקצוענות 

ואת תכונותיהם. 

הנושאים  ואחד  מומחים  עם  שוחחנו 
שלא נגענו בעלון הוא ה'עקבות' שעל 
ידי שמכירים את הסימנים המעידים 
צריך  מתי  יודעים  המצאותם  על 

בדיקה ומתי לא. עוד חזון למועד.

בעלון זה יהיה טעימה קלה מן הנושא 
ובעזרת השם עוד חזון למועד, נשמח 

לתגובות והארות ומאמרים בנושא.

יהודה לוינגר

דבר העורך

גלגול מלא של החרק, זבוב הפירות. הזבובה 
מטילה את הביצים על עלים או פירות או 

לתוך הפרי. מהביצה בוקע זחל. הוא נמצא 
במשך חייו בעלה או בפרי. הוא גדל, בתחילה 
הוא קטן וגדל. בכל התקופה הזו הוא נראה 

זוחל במקום גידולו. אחר כך הוא הופך 
לגולם וממנו בוקע הזבוב הבוגר.

  לתגובות:
053-4197361 
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 אכל בשוגג ירקות מתולעים שאינן בדוקים, 
משום שחשב שהם בדוקים.

הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א

עליו  סומך  שאינו  בהכשר  משפחתי,  לאירוע  נקלע  תשובה  בעל 
כהרבנות ודומיהן, ונאלץ לאכול מעט, ולכן נמנע מלאכול את הדגים 
והבשר, ואכל רק את הסלטים שהוגשו כמנה ראשונה, לאחר שהפריש 
שהירקות  לו  נודע  שאכל  ולאחר  כראוי.  ומעשרות  תרומות  מהם 
התולעים,  לענין  והשגחה  פיקוח  תחת  אינם  בסלטים  שהיו  העליים 
ורק עוברים רחיצה בבית החרושת. ודמעתו על לחיו שהיה בטוח שכל 
הירקות היום הם של חסלט והדומה להם, שכולם נקיים ובדוקים, מה 
יעשה עם הלאווין המרובים שעבר באכילתו וטמטמם את נפשו ולבבו. 

כתב השו"ע בשו"ע יו"ד פ"ד סעיף ד' כל מיני פירות שדרכן להתליע 
כשהם מחוברים לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכן שמא יש בו תולעת 
וכו'. והרמ"א מוסיף וכותב וז"ל ולא מהני בהו אם בדק הרוב אלא 
צריך לבדוק כולם דהוי מיעוט השכיח. והוא מדברי הרשב"א בתה"א 
הרוב  על  סומכין  דאין  דהטעם  הש"ך  וביאר  רע"ד.  סימן  ובתשובה 
ואין  המצוי,  מיעוט  שהוא  ל"ט  סימן  בריש  הריאה  לבדיקת  דדמיא 
סומכין במיעוט המצוי על בדיקת הרוב, והוא מדברי הרשב"א שם. 
ולסמוך על מה שרוחצים את הירקות בבית החרושת, שניקו אותם 
מהתולעים שבהם, או שנחשבים כבר לאינו מיעוט המצוי, קשה מאד, 
דכבר כתב החת"ס בתשובה הביאו הפת"ש ביו"ד שם דרחיצה לא 

מהני בפירות שהוחזקו בתולעים, ע"ש. 

ולפי זה האוכל ירקות אלו, אכן נכשל בשוגג באכילת איסורים. אמנם, 
חשבתי לחדש דבר מה כדי להקל על כאבו בעבירה שעבר. 

ותחילה אפתח בנידון שמצוי מאד, שאדם מניח מחבת לטגן דבר מה, 
ועד שמביא את הביצה או את הירקות רואה הוא פרפר או שרץ אחר 
מת בתוך המחבת. ויש לדון מה דין המחבת. דלכאורה יש כאן בליעה 
של איסור במחבת, וכיון שאין אנו בקיאין בצלי בין שמן לכחוש בעינן 

ששים וכדי נטילה והמחבת צריך הכשרה. 

דדברים  ס"ג  ק"ד  סימן  יו"ד  בשו"ע  מבואר  זבובים  דלענין  אבל 
ברוב  סגי  וזבובים  כנמלים  בהם,  קצה  אדם  של  שנפשו  המאוסים 
לבטלן, וכמ"ש הרמ"א בסימן ק"ז ס"ב, וכן המנהג פשוט אע"פ שיש 
מחמירין. אלא דהש"ך בסימן ק"ז סק"ז כתב דשלא בהפסד מרובה 
או שעת הדחק בעינן ששים כשיטת הגהות שערי דורא המובא בב"י 
בסוף סימן ק"ד, ודעת האו"ה כלל כ"ז דין א', דס"ל דגם פליטת טעם 

פגומים  שרצים  ושאר  זבוב  של 
כדי  ששים  ובעינן  אוסרים 
לבטלן. אבל הפמ"ג שם בשפ"ד 
סק"ז כתב דהעולם נוהגין להקל 
הלא  האחרונים,  ורוב  כהשו"ע 
ברוב  דסגי  והפר"ח  הט"ז  המה 
לא  ואם  לתוכו,  גופן  כשנמחה 
נמחה גופו אלא רק טעמו מותר 
אפילו בלא רוב כמבואר בפמ"ג 

ובדרכ"מ בסימן ק"ז סקכ"ד. 

אבל  בזבובים,  זה  דכל  אלא 
בתוך  שנמצאת  תולעת  לענין 
האם  הפוסקים  נחלקו  המחבת, 
טעמו פוגם כמו זבוב, או דשאני 
לשבח,  טעם  שנותן  בפרי  תולע 
הביא  סקי"ג  צ"ו  בסימן  דהט"ז 
דדין  ד"ג,  נ"א  כלל  מהתו"ח 
טעם  דנותן  זבוב  כמו  התולעת 
פ"ד  בסימן  הש"ך  אבל  לפגם. 
המקילין  דאף  מהרשב"א  מוכיח 

לענין זבוב שנותן טעם לפגם מ"מ מחמירין לענין תולע בפרי דנותן 
וכתב  הש"ך,  על  הקשה  ק"ד  בסימן  יהודה  ביד  אבל  לשבח.  טעם 
הרבה  עוד  וכ"כ  כהט"ז,  להתיר  העולם  דנוהגין  פ"ד  בסימן  הפמ"ג 

אחרונים כמבואר בדרכ"ת בסימן ק"ד. 

והנה כל המחלוקת היא האם הטעם הוא של התולע טעם מושבח או 
לא, אבל אין ספק שהתולעת היא מאוסה, אף אם טעמה מושבח. 

ולפ"ז רציתי לומר מהלך מחודש. דבשו"ת שיבת ציון סימן כ"ח עמד 
בדברי רש"י חולין ס"ו ע"א א"ר לא לישפי אינש שיכרא בצבייתא 
עובר  והוי  לכסא  נפל  והדר  מצבייתא  לעיל  פריש  דילמא  באורתא 
משום שרץ השורץ על הארץ. ופרש"י שאם תיפול תולעת על הקשין 
שלא  סבור  יהא  כשיראנו  ולמחר  הכלי  על  תיפול  ומשם  יראנו  לא 
הוצרך  למה  ותמוה  מותרת.  המים  ותולעת  לקשין  השכר  מן  יצתה 
וישתה,  פירש  שלא  סובר  ויהא  למחר  שיראנו  מחשש  לומר  רש"י 
בשוגג  באיסור  נכשל  ג"כ  וישתה  התולעת  יראה  לא  אם  אף  והרי 
כשישתה תולעת. ובאמת הרמב"ם והטוש"ע כתבו סתם דאין לסנן 
בקיסמין ובקשין בלילה שמא יחזרו ויפלו לתוך הכלי ויבוא לשתותן. 
ולזה חידש רש"י בכוונה פירש שיראה התולעת, דלמאי דקיי"ל בכל 
טעמם  תולעים  אם  מותר,  לכתחילה  אף  מתכוון  שאין  דבר  התורה 
ולכך  נהנה.  שאינו  כיון  האיסורין  בכל  שמותר  דשא"מ  הו"ל  פגום, 
ס"ל לרש"י דמשום שמא ישתה בלי כוונה אין לאסור, ולכן כתב רש"י 
שישתה למחר ויראה התולעת ויהיה מתכוון לשתותו והו"ל בכוונה, 
אלא שיסבור שלא פירש ומותר. אלא שהדבר תלוי אם טעם תולעת 
נחשב לפגום או לא, דאם טעם תולעת אינו פגום אלא מושבח הו"ל 
כמתעסק בחלבים ועירות שחייב גם בלי כונה שכן נהנה. וא"כ בנידון 
שאלתנו שלא ידע שהירקות מתולעים וכוונתו היתה לאכול הירקות, 
נהנה  אם  תלוי  ויהיה  דאש"מ,  הו"ל  התולעים  לאכול  מתכוון  ואינו 

מהתולעים או לא. 

להנות  ושייך  פגום,  אינו  התולעת  שטעם  שאפילו  לומר  נראה  אבל 
ממנו, מ"מ הרי מה שנהנה בחלבים הוא מהחלבים עצמן, ואילו כאן 
נהנה מהירקות ולא מן התולעים, דאטו חפץ ומרגיש בטעמם. ועוד, 
שכן  בחלבים  דאמרינן  דאף  תע"ה  סימן  באו"ח  הפמ"ג  כתב  דהרי 
דמכוון  היכא  מ"מ  נהנה 
לא  להנות  שלא  להיפוך 
שייך לומר שכן נהנה, וא"כ 
אברך  שאותו  ספק  אין 
להנות  שלא  מכוון  ודאי 
ואינו  תולעים,  לאכול  ולא 
ממש  אותם  לאוכל  דומה 
מכוון,  כשאינו  מועיל  שלא 
אבל  איסור,  אוכל  דסו"ס 
לענין  שמתעסק  היכא 
להנות  שלא  ומכוון  אכילה 
הוי  לא  דכה"ג  מהני,  ודאי 
נחדש  אא"כ  כלל.  הנאה 
שדלעתו  שאחרי  ונאמר 
אין כאן יותר תולעים, א"כ 
דעתו לאכול כל מה שלפניו, 
לאכול  כמתכוון  ונחשב 
את  וגם  הירקות  את  גם 
הם  שאף  ששם,  התולעים 
חלק מהאוכל, ומשלימים לו 
את הנאתו מהירקות, וצ"ע. 

רב קהילת "שערי תבונה" והרב הפוסק בד"ץ "מאור הכשרות"

עיוני הלכה

  אשדוד 054-428-1168, אשקלון 058-738-9555, מודיעין עלית 052-761-1452, רמות 02-762-9538, 
ראש העין 054-286-1175, 08-974-0406, אור יהודה 052-260-6750. קרית גת /מלאכי 055-668-5552/050-411-5213, 

 מושב קוממיות 052-784-9883, נתיבות 050-593-9017, בני ברק 052-764-2264, טבריא 055-668-5557, 
חיפה 052-767-4357, רמת בית שמש  052-762-9538, 052-763-5617, הר נוף 053-4197361
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 ביקור במפעל הראשון והגדול בעולם לשיווק ירקות עלים 
בגידול מיוחד 'חסלט'.

אי אפשר להוציא עלון על ירקות ללא חרקים בלי כמובן לבקר ולראות מה 
קורה ב'חסלט' תיאמנו פגישת סיור עם הרב משה בלום לשעבר רב בקהילה 

בפולין וכיום רב אחראי סיורים ב'חסלט'.

ראשית כל שמנו פנינו אל אחת מהקומפלסים של החממות בנגב התרשמנו 
מהיקף ההשקעה בכל פרט, בשיטות החדשניות, שחסלט דורשת מהחקלאים 
לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של חסלט. ולפני שמיהרנו אל המפעל שמענו 

קצת היסטוריה. איך נוצר כל הרעיון האגדי הזה.

בעניין  שעורר  שליט"א  ויא  משה  הרב  של  דרשותיו  בעקבות  גם  זה  היה 
החרקים בירקות עלים והאנשים שיראת שמים בליבם פשוט הפסיקו לקנות 

ירקות עלים ואכלו בפסח רק חזרת. 

מיני  כל  למצוא  ניסה  קטיף  בגוש  שהיה  והארץ  התורה  מכון  זמן  באותו 
אחד  יום  מהדרין,  ירקות  שיהיה  ומצוות  תורה  שומר  לצרכן  שגם  שיטות 
אגרונום שעבד בשיתוף פעולה יחד עם המכון פנה למגדל עגבניות שגידל 
את עגבניותיו בחממה וביקש ממנו הרי אתה נותן פסק זמן בין גידול לגידול 
זה פלא הניסוי עבד  וראה  ניסוי של חסה,  ואני אעשה  לי את החממה  תן 
ומכאן  תוככי החממה,  אל  הגיעו  לא  על החסה  אז  עד  שהיו  החרקים  רוב 
ואילך הוקם חסלט שהיווה את הבשורה הראשונה של ירקות ללא חרקים 
וחידושים כל הזמן. אחרי פינוי גוש קטיף  והתחיל תהליך שכלל שיפורים 
עבר המפעל זמנית אל העיר שדרות, ולפני שנתיים עבר המפעל אל אזור 
התעשייה נ.ע.מ ליד נתיבות, למפעל ענק כ10000 מ"ר, חדשני במיוחד עם 

השקעה של עשרות מיליוני שקלים. 

מפעל  את  מייחד  מה  בלום  משה  הרב  את  שאלנו 
'חסלט'.

איכות בלי פשרות:

איכות גבוהה במיוחד מבחינה כשרותית ובריאותית, 
ואיכות בלתי מתפשרת של המוצרים. 

יחד איתי נתחיל סיור במפעל, המקום הראשון הוא 
קבלת  של  גדולים  פתחים  ישנם  הסחורה,  קבלת 
סחורה מהמשאיות, פתחים עם רעיון חדשני במיוחד 
של סגירה מוחלטת בעת פריקת הסחורה. הסחורה 
מעבדת  אישור  אחרי  אלא  לקבלה  מאושרת  אינה 
אם  הסחורות.  קבלת  בפתח  שנמצאת  הכשרות 
רואים שהסחורה אינה נקייה, אין אישור והחקלאי 
ההשגחה  בדיקות  כל  את  עכשיו  עד  שעבר  למרות 
אבל זוהי הבדיקה המכרעת ואם הוא לא עבר אותה 
אין אישור. אם הבדיקה יצאה טוב הסחורה נפרקת, 
נשקלת, ומועשרת תרומות ומעשרות לחומרא בפעם 
נוספת, רק אז הסחורה נכנסת אל המפעל, וגם אז 

יש בדיקת איכות של חברה חיצונית שנקראת 'דרך המעבדה' זוהי חברה 
שבודקת מדדי איכות בריאות המוצר לצרכן, ומוודאת שאין שאריות חומרי 
לעמוד  כדי  שקלים  אלפי  מאות  משקיעה  חסלט  חברת  אסורים,  הדברה 
 .HACCP  ' ISO  9001 2015'  FSSC 22000   בתקן הישראלי וכן הבינלאומי
הסחורה נארזת בשקיות מותאמות לפי וסוגי הירקות, אחרי שמוודאים שאין 

שום חרקים שאינם שטיפים בתוצרת. 

דבר חשוב לציין גם בחסלט ישנם חרקים אבל החרקים הם שטיפים דהיינו 
שהם יורדים בהשריה ושטיפה לפי ההוראות שעל האריזה והם בכמות מועטה. 

ואז הגענו אל החלק החדשני של חסלט 'ירקות מצוננים' זאת אומרת ירקות 
פשוט  הכנה  שום  עוד  צריכים  ואינם  לאכילה  מוכנים  והם  שטיפה  שעברו 

לפתוח להוציא ולאכול. 

בחלק הזה הושקע שעות רבות של בירורים עם הכשרות ומכונות שטיפה 
יהיה  שהמוצר  כדי  חסלט  עבור  מיוחד  בייצור  מחו"ל  שהובאו  מיוחדות 
נקי לגמרי, זהו החלק הסודי שכדי להיכנס אליו צריך אישור מיוחד בגלל 

שהושקעו כאן כל כך הרבה שעות וכספים.

למה ישנם מוצרים של חברת חסלט רק בחלק מעונות השנה.

התשובה היא פשוטה והיא אם ישנם עונות בשנה שאנחנו לא יכולים לייצר 
הן מבחינת הכשרות והן מבחינת חומרי הדברה אנחנו פשוט לא מייצרים. 
קח לדוגמא את הברוקלי והכרובית בגלל הפרחים וצורותם הייחודית אין 
כמעט אפשרות לבדוק אותם מחרקים והזמן היחיד שאנחנו יכולים לגדל זה 
בשיא החורף. גם השנה היה קצת מחסור בכוסברה שהיינו צריכים לוותר 
או על ניקיון הכוסברה מחרקים או להדביר בכמות 
שאינה בריאה, העדפנו לוותר על הייצור למרות כל 
הקשיים, וישנם גם ירקות שיש להם דרישה עונתית 
כמו עלי סלק שזה מוצר עם דרישה מוגברת לפני 

ראש השנה לסימנים. 

האם ירק עלים עם פיקוח של מניעת חרקים אינו 
דורש יותר ריסוס מאשר ירק לא בחממות. התשובה 
היא ב'חסלט' ודאי שלא, דבר ראשון החממה מונעת 
כ-80 אחוז מהחרקים כך שכבר צריך פחות ריסוס 
מירק ללא חממה, דבר נוסף לרוב הטיפול הוא לפי 
פיקוח פרטני זאת אומרת רק כאשר המשגיח אומר 
שצריך טיפול רק אז מרססים, דבר נוסף שהזכרנו 
המעבדה  דרך  של  מאוד  מחמיר  פיקוח  שישנו 
ארוזים  הירקות  וכמובן  נקיים,  יהיו  שהירקות 
בשקית עם בקרה על כל מוצר מה שלא קיים בירק 
יותר  ירק  גם  אוכלים  שהמהדרים  כך  מפוקח.  לא 

בריא. 

בצ'כיה ישנה בשורה חדשנית, והוא גידול חסה לרמה של כאפס תולעים, 
מעניין... לכן רצינו לשמוע מכלי ראשון על הפרויקט החדשני הזה, מהרב 

אליהו רוטנברג שליט"א רב בית המלון קינג דיויד בפראג.

איך הכל התחיל?
מאוד,  חשוב  דבר  להבהיר  ברצוני  כל  קודם 
ישנה תפיסה בציבור האירופאי שבירקות עלים 
הגדלים באירופה אין חרקים, טעות גדולה עד 
מאוד, בכל בדיקה הכי פשוטה שעשינו לירקות 
עלים היו כמויות גדולות של חרקים, הרבה יותר 
ממיעוט המצוי.  אי אפשר לקנות ירקות עלים 

ללא פיקוח הלכתי גם באירופה.

לכן במלון שבהשגחתנו אין כמעט ירקות עלים 
למעט סוגים בודדים שהיינו עושים להם בדיקה 

קפדנית עם שולחן אור וכו'.

יום אחד אביה של מנכלי"ת המלון  ולשאלתך, 

מגיע לביקור ובארוחה הוא שם לב שחסר תיבול של ירקות עלים, פונה הוא 
למנכלי"ת ומתעניין מדוע אין לכם תיבול, עונה לו הבת שלו בגלל דרישות 

ההלכה מפאת חומרת איסור חרקים.

לי  ואומר  אלי  פונה  הוא  ואז  לשיחה  איתו  נכנסנו  לפה,  ומשם  לשם  מפה 
מגדל  והוא  אורגנים,  דברים  שמייצר  חבר  לי  יש  בשבילכם,  רעיון  לי  יש 
גם חסה בתנאי מעבדה תפנה אליו, שלחנו אליו 
משגיח מומחה לבדיקת חרקים, ולא הסכימו לו 
היה  שהוא  זה  עצם  אבל  המתחם  לתוך  להכנס 
בציוד  אותו  להלביש  להם  הספיק  כבר  זה  ליד 
סגור  המקום  אספר  ומה  אומר  ומה  מנתח,  של 
הרמטית, דבר ראשון החממות אינם מבד אלא 
מהקרקע,  מנותקים  מצעים  על  זכוכית,  קירות 
עד  חרקים  שום  מצאנו  לא  שערכנו  מבדיקות 
נמצא  כן  וכמו  שבהשגחתי  למלון  ומאז  היום, 
בהשגחת רבנות פראג נכנס רק החסה מהגידול 
הולכת  שלו  מהתוצרת  חצי  וכיום  הזה  המיוחד 

למלון.

חסה בזכוכית
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ענבים מתולעים

הגאון הרב דב לנדא שליט"א

פר' תבוא, בה מפורטים העונשים  בפר' השבוע, 
שיבואו חס ושלום על עם ישראל, באם לא ישמעו 
בקול ה'. נאמר ))דברים כח, לט.( "כרמים תטע 
תאכלנו  כי  תאגר  ולא  תשתה  לא  ויין  ועבדת 

התלעת".
מצב  מה  לבדוק  ננסה  אלה  דברים  בעקבות 
לדעת  עלינו  מכך  יוצא  ופועל  בזמננו,  הענבים 
האם מותר לאכול את הענבים שיש כיום בשוק, 
בעולם;  המשווק  יין  לשתות  אפשר  האם  וכמובן 

האם אין לחשוש שמא יש בו או היו בו תולעים.
חשש  קיים  שאכן  בימינו  הידועה  המציאות 
בתהליך  הענבים  כאשר  בענבים,בפרט  לתולעים 
לא  בצורה  היין  נעשה  כאשר  כמו"כ,  רקבון.  של 
מקצועית ומענבים פצועים, ניתן למצוא  תולעים 
החביות  ובתוך  נמצא  הוא  בו  באזור  ובכלל  ביין 

נמצא יבחושים.
ונפתח בנושא היבחושים שביין.

האם היבחושים מותרים באכילה
שמיני  בפר'  האמור  על  נאמר  )סז.(  חולין  במס' 
)ויקרא יא( "כל השרץ השורץ על הארץ", כוונתו 
לרבות לאיסור את היבחושים שסיננן. ומכאן אנו 

למדין שאם לא סיננן - הם מותרים.
ומה הם אותם היבחושים? אומר רש"י ז"ל: כמין 

יתושין דקין הנמצאות במרתפות של יין.
ובמס' זבחים )כב.( דנים בשאלה מה נכלל בכלל 
מים שיוכלו להשתמש בהם בכיור שבבית המקדש; 
וכן מים למי המקוה. ואמרו שאי אפשר להשתמש 
שם  ופי'  מהמים.  נוצרים  שהם  אף  ביבחושים, 
רש"י: יבחושין - כמין יתושין בלא כנפים, כדרך 
שגדל בשולי חביות של יין שלנו מבחוץ; יבחושים 

דקין אף הן נבראים מן המים.
רש"י בפי' עה"ת )ויקרא יא, יא.(, עה"פ "ושקץ 
יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו", 
פי': "נבלתם תשקצו" - לרבות יבחושין שסיננן. 

יבחושין - מושישלונ"ש.
להלכה פוסק הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות  
או  החומץ  את  או  היין  את  המסנן  ה"כ(  )פ"ב 
ואכל את היבחושים או את היתושין  את השכר, 
או  המים  שרץ  משום  לוקה   - שסננן  והתולעות 
משום שרץ העוף )ושרץ המים(, אפילו חזר לכלי 
אחר שסננן שהרי פרשו ממקום ברייתן, אבל אם 

לא סננן שותה ואינו נמנע כמו שפירשנו. 
דברי  את  דבריו  בתחילת  מביא  עה"ת  הרמב"ן 
וטענתו שהמין שרש"י  כך,  על  והוא תמה  רש"י, 
מזכיר  פורש מן היין תמיד ופורח באויר ונח על 
הארץ, ואפילו משעת פריחתו נאסר, כפי שאמרו 
לאויר  פרשה  יוסף  רב  בעי  )סז:(  חולין  במס' 
ועל  הכלים  על  נח  שהוא  שכן  וכל  מהו,  העולם 
היום תדיר,  כל  האוצר  בית  בכל  למרחוק  הארץ 
וקרינא ביה "שרץ השורץ על הארץ" )להלן פסוק 
ביין,  ונעשה  יתוש שמו,   - מב(: אבל המין ההוא 
כדאמרינן באגדה של טיטוס הרשע )ויק"ר כב ג(. 
ולדעתו היבחושים שהוזכרו כאן, מין שטמון במים 
ובוחשין אותו בכף ומוציאין אותו וכו'. לאחר מכן 
הרמב"ן מביא את פירושיו של רש"י במס' חולין 
ומס' זבחים, וייתכן שבפי' על התורה הוא התכוון 
שהכוונה  זבחים,  מס'  על  בפי'  שפי'  כפי  לפרש 
לאותו כמין הדומה ליתושים בלא הכנפים, ואינו 
במס'  והאמור  סינון,  ע"י  אם  כי  מהמים  נפרש 

חולין מתייחס ביבחושים עם כנפיים.

כותב  כ"ו(  סעיף  פ"ד  סי'  )יו"ד  השולחן  וערוך 
בדבריו  תמיה  קצת  נראה  דבריו  ובתוך  בנושא, 
על דברי הרמב"ן, אף אם לא אמרם מפורש נגד 
המתהוים  התולעים  אותם  מיהו  וז"ל:  הרמב"ן, 
בחומץ או בשארי משקין, שיש להם דמות כנפים, 
ודרכן לעופף מתוך המשקה לאויר וליפול לתוכן - 
ודאי אסורים, כיון שדרכן בכך, ואינו מותר אלא 
אותן שאין להם כנפים. כן כתב אחד מהגדולים 
והרבה תמוה  ]פמ"ג בש"ד סק"י בשם דמש"א[. 
לי, דאיך השתמטו רבותינו הראשונים לבאר לנו 
בחומץ  רואות  ועינינו  יום,  בכל  המצוי  כזה  דין 
יותר,  ניכרים  מלא יתושים עם כנפים, ובבישולן 
ואיך הניחו מכשול כזה לפני עדת בנ"י? ועוד דכפי 
הראות כחותיהם חלושים ואין להם כח לעוף מן 
המים לאויר, ולמה לנו להחזיק ריעותא ולכן צ"ע 
לדינא והמחמיר יחמיר לעצמו ותבוא עליו ברכה.

תולעים שביין
שהם  מענבים  יין  נעשה  כאשר  שהזכרנו,  כפי 
בתהליך רקבון נמצא בו תולעים, וכאן מתעוררות 
ביקב  הכשרות  נותני  האם  האחת,  שאלות.  כמה 
אף  תולעים  יהיו  שלא  פעולות  לעשות  צריכים 
סינונים,  עובר  שהיין  למרות  הייצור,  בתחילת 
שהרי אם נשטוף את הענבים לפני סחיטתן הדבר 
הנמצאות  תולעים  שישנן  משום  יעיל,  לא  יהיה 
תחת הקליפה, ואף אלה שמחוץ לענב - אם לא 
נשרה את הענבים במים רבים הם לא ירדו, זאת 
בנוסף לכך שטעם היין ייפגם ויזיק לתהליך ייצור 
היין. בנוסף, בכלל אנו חייבים לסנן את היין שמא 

יש בו תולעים. 
תשובה לכך נמצא בשו"ת הרמב"ם )סי' קע"ה(. 
שאלה: ויורנו בדבר יין שנדרך, והיו בעת דריכתו 
בו תולעים. המותר לשתותו אם לאו? ואם שתה, 
לאו?  אם  ממנו  ששתה  מי  דבר  יתחייב  האם 
והחייבים בני אדם בעת דריכת היין לשרותו, לפי 
שהוא דבר שאין ללקט התולעים שבו? התשובה: 
ראוי לנקות ממנו התולעים כפי האפשר, ופעמים 
במים  הענבים  מי ששורה אשכולות  ראינו  הרבה 
כדי לנקותם מבעלי החיים. ואם לא עשה דבר כזה 
ודרכם כמות שהם - מותר לשתות היין לכתחלה, 
לפי שאין משגיחים בזה אלא בנותן טעם, וידוע, 
שלא יימצא ביין טעם אותן התולעים, ולכן מותר 

לשתותו.
צמח  בשו"ת  קרוכמל  מנדל  מנחם  ר'  הגאון 
יי"ש  לעשות  מותר  האם  נשאל,  נ"א(  )סי'  צדק 
משזיפים מתולעים. השואל נטה לאסור, ולדעתו 
כיון  לכתחילה,  אף  הדבר  מותר  צדק  הצמח  של 
מהטעם  אלא  אינו  מפירות  הנעשה  שרף  שהיין 
היוצא מהפירות ולא מממשות הפירות, ואין כאן 
אף  התולעת.  טעם  אלא  התולעת  ממשות  חשש 
טעם  נתבטל  מקום  מכל  כעיקר,  דטעם  גב  על 
התולעת בטעם הפרי, דאין לך פרי שאין בו ששים 
נגד טעם התולע. כך פסק מהר"ם הביאו ב"י )יו"ד 
סי' פ"ד(, וכן הוא בתשובת הרא"ש )כלל ב' סימן 

ג'( ואחריו נמשכו כל האחרונים. 
ואפילו לדברי החולקים על מהר"ם הביאם תרומת 
והיתר שלו  ומהרש"ל באיסור  )סי' קע"ב(  הדשן 
נגד  בפרי  ששים  שאין  סוברים  והם  מ"ו(,  )סי' 
תולעת היינו דוקא בפירות קטנים, כגון ווי"ינקשל 
וקי"רשן גודגנית וכיוצא בהם, אבל פירות גסים 
כתפוחים וכגון פירות אלו קרי"כן ופלוי"מן שהם 
נגד  ששים  בהם  דיש  למהר"ם  מודים  הכל  גסין, 

שרף  היין  שרי  ולכך  בדבריהם,  כמבואר  התולע, 
לכתחילה,  איסור  מבטל  כאן  ואין  מהם.  הנעשה 
כיון שאין מכוונים לבטל טעם התולע ואין מכוונין 
אלא להוציא טעם מן הפרי. וכן פסק הטור א"ח 
בהלכות פסח )סי' תנ"ג( גבי חיטין שאכלו מהם 
עכברים, וז"ל: ועוד אפילו אם יש בהם נשוכין - 
אינו אחד מאלף, ומתבטלין הם כשיטחן, ואין כאן 
משום מבטלין איסור לכתחילה, שאינו טוחן כדי 
)סי'  בי"ד  הב"י  הביא  וכן  הטור.  עכ"ל  לבטלם. 
נמלים בכלי  וז"ל: מעש' שנפלו  פ"ד בשם א"ח( 
הדבש, והורה שיחמם הדבש עד שיהא נתך ויסננו 
וכו', ואין כאן משום מבטל איסור שאין כוונתינו 
אלא  הצריך  שלא  הרי  עכ"ל.  הדבש  לתקן  אלא 
לסנן כדי שלא יהא מממשות האיסור בעין, אבל 
הטעם נתבטל, ואין כאן מבטל האיסור לכתחילה, 
כיון שאינו מתכוון לכך. הוא הדין נמי בנדון דידן 
שאין שום ממשות מפירות ותולעים ביין שרף אלא 
הטעם מהם, וטעם של תולעים נתבטל, ואין אנו 

מכוונים לבטל הטעם, דבר פשוט הוא דשרי. 
בשו"ת רב פעלים )ח"א יו"ד סי' כ"ה( מביא בשם 
החקרי לב )יו"ד ח"א סי' נ"ג(, שנשאל בחרצנים 
של ענבים או צימוקין השרויים במים כדי להוציא 
מותר  אם  לבררם,  וא"א  שהתליעו  שכר,  מהם 
יין שרף, מטעם דאין כאן תערובת  להוציא מהם 
ממשות האיסור ואינו אלא זיעה בעלמא, או דלמא 
גם זה אסור משום שאין מבטלין איסור לכתחילה. 
והאריך בדין זה של אין מבטלין איסור לכתחילה, 
ואסף וקביץ דברי הראשונים והאחרונים, והביא 
כך,  על  שנשאל  דוד  הבית  בשם  נ"ד(  סי'  )שם 
להתיר  יש  ומ"מ  בזה"ל:  כתב  דבריו  ובסוף 
בחרצנים וצמוקין להוציא מהם יין שרף, מהטעם 
שביארתי, דכיון דע"י התולעים אזיל לאיבוד ואין 
להם תקנה חשיב דיעבד, ואין כאן משום מא"ל, 
ס"ס,  דהוי  מטעם  להתיר  יש  חולקים  שיש  ואף 
דיין  יהושע,  פני  מ"ש  להתיר  סניף  עוד  יש  וגם 
שרף שהוציא מאיסור אינו אסור מן התורה, ובית 
גם  שרוף,  ליין  מתולעים  חרצנים  התיר  הרואה 
מחב"ר הביא מן מהר"ש הלוי שהתיר, ולי נראה 
זיתים  השוק  מן  לקנות  אבל  שרי,  בשלו  דוקא 
וצמוקים מתולעים, להוציא מהם יין שרף - אסור, 
עכ"ד ע"ש. ועיין רוח חיים )סי' פ"ד אות ז'(, מה 
מפירות  שכר  לעשות  המתירים  סברת  על  שציין 

שהתליעו, יע"ש. 

מה  על  להם  יש   - שהיקבים  ברור,  הנ"ל  מכל 
לפני  הענבים  את  שוטפים  שאינם  בכך  שיסמכו 
לפני  חזק  סינון  עובר  שהיין  בפרט  היין,  ייצור 
את  נראה  כאשר  לכך,  ובנוסף  לבקבוקים.  המילוי 
זה  שאין  נראה,  מתולעים  הענבים  בדיקת  אופן 
בכלל מעשי ביקב המייצר עשרות טונות של ענבים.

ענבים 
בהם  אמצא  אולי  ענבים  בביתי  לבדוק  ניסיתי 
תולעים, ולא עלה בידי למצוא, כך שאין אני יודע 
איך הן נראית ומה הדרך היעילה להסירם. כך שכל 
הידע הוא מתוך הספרים, ותתקוף אותי חלחלה 
באכילת  היום  עד  נכשלתי  שמא  במחשבה  רק 
תולעים, משום שלא נהגתי כפי ההוראות, או שמא 
ח"ו אבותינו נכשלו, שהרי לא ראינו ולא שמענו 
המחמירות,  השטיפות  הוראות  על  הקפידו  שהם 

בפרט עם דטרגנטים.
האם  ההוראות  לנותני  ברור  שלא  וכנראה 

ירושלים תובב"א
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בעניין הפיקוח על חרקים 
בירקות עלים

 שיחה עם ועד הכשרות של 
הרב יוסף אפרתי שליט"א

רצינו לברר מה הם הדברים הנצרכים בשביל שהחסה או הכרוב שאנו קונים 
קורה שם  לברר מה  כדי  דרומה  נסענו  כך  נקי מחרקים, בשביל  יהיה  אכן 
בחממות שוחחנו עם המפקח הרב יחיאל גשייד ועם רב בית האריזה , ועם 

צוות הבודקים ואלו היו התובנות.
נקי  עלים שהוא  ירק  בנמצא  יידע שאין  דבר ראשון חשוב מאוד שהציבור 
מחרקים לגמרי. אין. חלק גדול מהירקות עלים למרות שהם מגידול בחממות 
עם פיקוח יש עליהם חרקים. ההבדל הגדול נעוץ לא האם יש חרקים או לא, 
כי זה מאוד קשה ליצור מצב של ירק נקי לגמרי, ]כמובן עם חומרי הדברה 
אפשר גם את זה אבל חמירא סכנתא מאיסורא[ אלא בשתי נקודות עיקריות, 
שמורכב  דבר  וזהו  אחת,  פעם  של  ושטיפה  בהשריה  יורדים  החרקים  האם 
משתי פרמטרים, האחד שישנם חרקים שהם נמצאים על החסה לדוגמא אבל 
על ידי שטיפה הם יורדים לדוגמא זבובונים קטנים אפשר למצוא על חסות 
זאת  ידי שטיפה, לעומת  על  יורדים  כי הם  והסיבה לכך  מיוחד  בגידול  גם 
בירקות עלים שגדלים ללא פיקוח הלכתי גם אם הם יגדלו בחממות ישנם 
חרקים כגון אקריות וזבוב המנהרות שהם אינם יורדים על ידי שטיפה, ניקח 
לדוגמא את זבוב המנהרות, הוא חופר מנהרה בתוך החסה ממש ושם הוא 
לא  חלילה,  וחוזר  זחל  לכדי  מתפתחות  הביצים  כך  ואחר  ביציו  את  מטיל 
תעזור שטיפה בגלל שהביצים והזחלים הקטנים הם בתוך החסה, והשטיפה 
היא חיצונית ולא תעזור כלום, גם האקריות לדוגמא יש להם אחיזה חזקה 
מאוד על החסה ולא יעזור שטיפה והשרייה רגילה. ההבדל השני שהחרקים 
בגידול רגיל יכולים להגיע לעשרות בכל ראש, בעיקר בתקופת האביב שאז 

יכולים למצוא שלושים ארבעים חרקים בראש חסה אחד!.
ולכן גם ירקות עלים מגידול מיוחד חובה להשרות ולשטוף במים.

דבר שני תפקידו של המשגיח הוא לברר ולבדוק שאכן כן אין חרקים 'בילד 
אין' ]-מובנים, שלא יורדים[, ושאין כמות מדי גדולה של חרקים.

התהליך בפועל הוא כך-
לפני השתילה מגיע המשגיח ובודק את החממה, כיון שהרעיון של החממה 
הוא הרמטיות מפני המזיקים שבחוץ החממה צריכה להיות הרמטית, ושלא 
יהיו בה שום חורים לכן המשגיח צריך לעבור על כל החממה ולראות שכל 
התקרה וקירות החממה באטימות מלאה. כמו כן לכל חממה יש פתח כפול 

כדי למנוע ככל האפשר חדירה בעת כניסת אנשים.
לאחר מכן מתבצעת השתילה, ואז מתבצעת פעם בשבוע בדיקה לראות שאין 
נגיעות בשתלים, ישנם כמה צורות בדיקה או בצורה של זיגזג או כמו האות 
W כי הרי אי אפשר לבדוק את כל החממה, לכן המשגיח מנסה ככל האפשר 

להגיע לכל סוגי המיקומים, במידה שיש 
נגיעות רבה מדי או שיש חרקים כמו זבוב 
המנהרות פוסלים את כל ה'גמלון' או את 
שיש  רואים  אם  הענין,  לפי  החממה  כל 
את  לרסס  דהיינו  לטפל  נגיעות שאפשר 
הירקות עם חומרי הדברה שהורגים את 
להתרבות,  שלא  להם  וגורמים  החרקים 
מרססים  הירק,  מעל  וליפול  למות  אלא 
ומטפלים כך עד לפני הקטיף שאז עושים 
בדיקה  הקטיף,  את  לאשר  בדיקה  עוד 
יותר  ימים,  לשלושה  תוקף  לה  יש  זו 
אולי  כי  האישור  פג  כבר  ימים  משלושה 
הגיעו דברים חדשים ואז קוטפים, עושים 
זה מאושר  כל  ואם  בדיקה בבית אריזה, 
ענוים  יאכלו  בברכת  לשיווק.  שולחים 

וישבעו.

ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות

התולעים בענבים מצויות כדי שנחייב את השואלים בדיקה, או שהוא 
מיעוט שאינו מצוי, ומכך נובעים חילוקי הדעות.

בספר הכשרות )פי"ג סעיף ס"ה( כתב: יש להשרות את האשכולות 
גבוה(,  בריכוז  כלים  לשטיפת  אמה  )כגון  דטרגנט  מעט  עם  במים 
ולשטוף היטב דרך מסננת לפני האכילה. כאשר מבחינים בכתם או 
ולבדוק בפנים. בענבים  הגרגיר  יש לחצות את  מראה שונה מכרגיל 
כתמים  או  כהה  בצבע  קטנות  נקודות  מצויות  )גדולים(  ירוקים 

שטחיים בצבע חלודה – אין בהם כל סימן לנגיעות.
יותר לראות  ענבים שחורים - בדיקתם כנ"ל, אלא שלפעמים קשה 
מבחוץ, ורצוי לחצות מספר גרגרים במידגם, ובמידה ונמצאת נגיעות 

- יש לחצות את כולם.
את  מרחיב  הבדיקה,  הוראות  לפני  כהלכה,  המזון  בדיקת  בספר 

התיאורים של הנגיעות.
לדעתו הענבים עלולים להיות נגועים על ידי חרקים הנמצאים בתוך 

גרגרי הענבים או עליהם. 
א. רימות לבנות של זבוב הפירות, זבוב התסיסה וחיפושית התסיסה 
הענבים  על  מצויוית  מילימטרים,  תשעה  עד  מילימטרים  שני  בגודל 

וגם בתוכם.
ב. זבוב הפירות עוקץ את הענב ומחדיר לתוכו ביצים זעירות דרך נקב 
הענב,  לפני  החודרות  זעירות  רימות  בוקעות  מהביצים  ביותר.  זעיר 
וגורמות לכתם כהה )חום שחור( על צדו החיצוני של הענב הנמשך 

גם לתוך הענב.
מילימטרים,  שלושה  בגודל  קטנים  זבובונים  הם  תסיסה  זבובי  ג. 
שצבעם חום. הם נמשכים לכל פרי פגום, רקוב או תוסס; הזבובונים 

עלולים להיצמד לענבים וגן להסתתר בחלקו הפנימי של האשכול.
ד. עכבישים לעיתים מצויים בין הענבים.

 - סנטימטר  עד  מילימטר  בגודל  חומים  זחלים   – האשכול  עש  ה. 
ממרום  הענב  לתוך  חודר  ולעיתים  החיצוני,  מצדם  בפירות  מכרסם 
חיבורו לאשכול וגורמים לרקבון הענבים; אשכול נגוע בדרך כלל אינו 

משווק.

כתמים
א. נקודות זעירות חיצוניות בצבע שחור או חום, המפוזרות על פני 

הענבים אינן סימן לנגיעות. 
ב. כתמים חיצוניים שטחיים בצבע חלודה על קליפת הפרי אינם סימן 

לנגיעות.
ג. כאשר ענבים ירוקים בשלים מאד - צבעם משתנה לחום, ואין זה 

סימן לנגיעות.

הבדיקה
ענבי מאכל מכרם שטופל היטב - נגיעותם נמוכה. לכן ענבים מגידול 
יהודי די לשטפם ולבודקם בבדיקה חזותית חיצונית, באופן שיפורט 
להלן, ואינם צריכים בדיקה פנימית אלא אם נמצא בהם סימן לנגיעות. 
לעומתם ענבי מאכל מגידול ערבי או מגינה פרטית, וכן ענבי ין נגועים 

יותר, ונוסף לשטיפה צריך לבודקם.

שלב א. שטיפה
1. אם מצויים באשכול ענבים רקובים - טוב להסירם לפני השטיפה.

2. משרים את אשכולות הענבים בקערה עם מי ניקוי )מים עם מעט 
יש  וצפופים  גדולים  אשכולות  דקות.  כשלוש  למשך  לניקוי(  נוזל 

לפרקם לשנים או לשלושה חלקים לפני ההשריה.
אפשר  זורמים.  מים  תחת  צדדיו  מכל  אשכול  כל  היטב  שוטפים   .3
מסננת  )כגון  גדולים  חורים  בעלת  במסננת  האשכולות  את  להניח 
כמות  לדחוס  אין  חזק  מים  זרם  תחת  היטב  אותם  ולשטוף  ירקות( 

גדולה של אשכולות כדי שזרם המים יגיע ישירות לענבים.

שלב ב. בדיקה
בעת האכילה מתבוננים בענבים אם מצויים בהם נקבים, צללית כהה 
בתוך הענב או כתמים חומים או שחורים השקועים בפרי או חודרים 

לתוכו. נמצא אחד מסימנים אלה חוצים את הענב ובודקים בתוכו. 
כאשר אוכלים ענבים שחורים, ענבים מגידול ערבי, או מגינות פרטיות, 
בנוסף לבדיקה החזותית החיצונית צריך לחצות חלק מהענבים בתור 
חיצוני.  בכתם  מבחינים  לא  אם  גם  מהענבים(  כ-10%  )רצוי  מדגם 

נמצאה נגיעות - יש לחצות את כל הענבים.
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הרב אריה רלב"ג שליט"א
רב ראשי ואב"ד הרבנות הראשית לנדרלנד - בד"צ אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה

חיוב בדיקה בפירות וירקות מתולעים
הקדמה

הנה ידוע שב"ה בתקופה האחרונה העולם הירא לדבר ה' נהגו להקפיד מאד בענייני 
הרה"ר  ע"י  באר"י  ובפרט  מאכלים,  מיני  בכל  הנמצאים  למיניהם  וחרקים  תולעים 
לישראל שמקפידים על כל מיני כשרויות שיזהרו עד מאד בדברים אלו, ואשרי יאמר 
עם, ובוודאי  ברבבות  וטהרה  קדושה  ומרבים  ליכשל  מאחב"י  מונעים  להם, שעי"ז 
ויתרבה  פעלם,  עפ"י  מאד  הרבה  ושכרם  להקפיד,  ימשיך  בזה  ליזהר  שיכול  מי  כל 

כבוד שמיים. 

למשל כשיש נקודה קטנה שא"א להכירה בעין כדבר רוחש, ומכ"מ כשמסתכלים 
בזכוכית מגדלת )פי x20 / x10( רואים בריות, וזכינו לכך שעפ"י נוהלי הרה"ר 
על המוצר הסופי להיות נקי לגמרי מנגיעות, ואסור לשווק המוצר ככשר באישור 

הרה"ר. 

במלוא הכבוד, אנו רבני חו"ל )בבל( כפופים לחכמי אר"י אף שבזמה"ז אין קידוש 
החודש ועיבור השנה )עיין חולין יח: וברש"י שם(, מכ"מ ואעפי"כ ראיתי לנכון 
להבהיר דבר על בוריו באדני הלכה ולהציע לפני גדולי ת"ח דרך ברורה בסוגיות 
אלו ללבן ולדעת בפירות וירקות וסלטים הנמכרים היום בשוק ממפעלים גדולים 
למצוא  לאחב"י  קשה  שמאד  בחו"ל  ובפרט   - אריזתם  לפני  אותם  ששוטפים 
ברחבי אירופה וארה"ב בהשגחה בחזקת בדוקים, פירות וירקות פטל ותות-שדה 
אוכמניות ודובדבנים ותירס בזיליקום וסלטים ברוקולי ותרד וצימוקים וכדומיהם 
-  האם מותר עפ"י הלכה לאוכלם גם בלי הקפדה על בדיקות המחמירות האלו? 
ואחרי שראינו ספר לכם יהיה לאכלה מהג"ר איתן הנקין הי"ד שסלל דרך בדברים 
אלו ושפתותיו דובבות בקבר, אז ישבנו כסאות למשפט ולמדנו סוגיא זו בצוותא 
עם בני הרב הגאון צבי שליט"א, וזה מה שיצא לנו להלכה וה' יצילנו משגיאות 

וזה החילותי דברי:

חיוב בדיקה בפירות וירקות מתולעים:

ראשית דבר יש לנו לברר אם תולעים/חרקים המעורבים בתוך ירקות או פירות, 
אי נקרא תערובת ובטל מדאורייתא או אינו בטל היות שאינו נקרא תערובת.

רגילה  שבתערובת  אלא  היתר,  ברוב  שמתערב  איסור  בדבר  מדובר  בנ"ד  הנה 
ובנ"ד  ההיתר,  מן  האיסור  להוציא  אפשר  אי  אז  בבשר  שנתערב  חלב  כגון 
מדובר )בחרקים/תולעים או( בחלקי חרקים/תולעים שלכאורה יכולים להכירם 

ולהפרידם בקושי מן ההיתר.

1[ השאלה הראשונה היא האם זה נחשב כתערובת ובטל ברוב או לא?

ואינו בטל )תוספות חולין צה.  זה ברור דדבר שניכר אינו נקרא תערובת  הנה 
ד"ה ספיקו אסור(, אבל בנ"ד אינו ניכר רק ע"י קושי וטורח. והשאלה היא האם 
איסור שניכר בקושי ועל ידי טורח, האם זה נקרא ניכר ואינו בטל או דלמא הוי 

תערובת ובטל מדאורייתא?

יש מחמירים דחייב לבדוק כמה וכמה פעמים הפרי או הירק ולחפש אחר הבריה 
ולהסירה אפילו בטירחא גדולה. וזהו שיטת החכמת אדם )שער איסור והיתר כלל 
נ"א סעיף א'( וז"ל דע דביטול כל האיסורין לא שייך אלא במה שאינו ניכר, אבל 
אם יכול להכיר האיסור אין לו ביטול עולמית בין בלח בין ביבש... ואפילו יבש 
ביבש אם יוכל להכיר האיסור אינו בטל אפילו באלף... כיון שיכול להכיר האיסור 

ולהסירו אפילו על ידי טורח גדול עכ"ל.

וכן הכרתי )כו"פ סימן פ"ד ס"ק י"ט( בענין ירק-חי כתב הרי כאן ספק תורה, 
כי לא שייך ביטול, דיכול לבדוק פעמיים ושלוש עד שימצא להתולע וא"כ הוי 
ליה ספק תורה... ]אבל במבושלים יש לסמוך... הוי ליה ס"ס, נשאר לאחר בדיקה 
)היינו בדיקה קלה במהירות ע"י אנשים מהירים במלאכתן( או לא נשאר, ואת"ל 

נשאר דלמא נימוח[ עכ"ל.

ואפשר שזה כוונת החזו"א )יור"ד הל' תולעים סימן י"ד )א( אות ו' ד"ה ושעור 
נימוח( שכתב וז"ל אבל אם העין מכירתו כשיפגשנו אע"ג שאין כח באדם לחפש 

אחריו חשוב כאיסור ניכר ואינו בטל עכ"ל.

אמנם מאידך גיסא יש שורה של אחרונים דס"ל דאם טירחא גדולה להכירו כגון 
דבר אסור כגון חלקי חרקים/תולעים המוחבאים בין העלים, אז נחשב כתערובת 

ובטלים מדאורייתא, ויש לסמוך עליהם בנ"ד.

וה"ה שו"ת הצמח צדק )יור"ד סימן ע'( ס"ל דאיסורים אע"פ שמכירם, מכ"מ 
היכא דהוי טירחא גדולה להכירם ולהוציאם, אז הוי כתערובת ובטל ומותר, ורק 
בבריה שלמה חייב להחמיר מדרבנן. ובעל שו"ת צ"צ ערך תשובה ארוכה ושם 
)ראה אות ה' בשו"ת הנ"ל( הוכיח מכמה וכמה ראיות מוכיחות דאיסור מתבטל 

אפילו אם ניכר קצת כל שאי אפשר לבררו, או אפילו רק טורח גדול עכ"ל.

והביא כמה ראיות לדין זו: א( מרפ"ב דכלאים – דכלאיים כל סאה שיש בו רובע 
ממין אחר ימעט, ופירש הר"ש שימעט האיסור על ידי ריבוי ההיתר ויהא מותר 
לזרוע. והירושלמי פריך מדין שמרבה ומבטל במזיד? וכותב הצ"צ ה"ל להקשות 
דאין כאן ביטול כלל, כיון שניכר המין ואפשר לבררו? אלא עכצ"ל דמכ"מ כיון 
שטורח גדול הוא לברר ע"כ חשוב ביטול לענין כלאיים, ופירכת הירושלמי רק 
על הביטול במזיד, ולא על זה שאפשר להכיר ולהוציא האיסור, דזה נחשב ביטול. 
רוב  זב"ז אם  רחלים שטרפו  וצמר  גמלים  צמר  דכלאיים,  רפ"ט  ראיה  ועוד  ב( 
מן הגמלים מותר, וזה משמע אפילו כשטרפו ואפשר להכיר ולברור צמר גמלים 
הובא  הירושלמי  מן  ראיה  ג(  ביטול.  נחשב  ועכ"ז  טירחא,  ע"י  הרחלים  מצמר 
בטיו"ד )רצ"ט( מי שנתערב לו צמר עם פשתן מביא צמר גמלים ומבטלן, אפילו 
כשיכול להוציאו ע"י הדחק, דהיינו טורח. ד( ראיה מן סוכה )ט:( גבי כשחבטן, 
ופירש"י וסכך כשר רבה עליו ומבטלו דמדאורייתא כל מילי ברובא בטיל, והקשה 
הר"ן והריטב"א שהרי אפשר להסיר האיסור, שהאיסור הוא אילן מחובר, וסכך 
הכשר הוא התלוש, והרי אפשר להכירן על ידי שיסיר הסכך וישאר האילן וענפיו 
מאכל  איסור  בין  הצ"צ  מחלק  ואינו  ביטול,  חשיב  ועכ"ז  עצמם,  בפני  עומדים 

לשאר איסורים.

וכן הוכיח בעל ערוך השלחן )יור"ד סימן ק' סק"ז( דבביצה עם אפרוח דנתערב 
מכ"מ  גדול,  טורח  ע"י  ולהוציאו  ולבררו  להכירו  שיכול  ואף  ביצים,  במאתיים 
נקרא תערובת ובטל, אלא היות שמדובר באפרוח שלם הוי דין בריה, ולכן אינה 
בטלה מדרבנן, דבריה אפילו באלף לא בטל, אבל אם היה רק חתיכת איסור היה 
בטל משום דטירחא גדולה להוציאה, והיכא דהוי טורח גדול לברר ולהוציא נחשב 
כתערובת ובטל אפילו מדרבנן, וז"ל ויש בזה שאלה דהיכי משכחת לה להאי דינא 
תהוי בריה כשיש בה אפרוח, דממ"נ אם מכירין מבחוץ שיש בה אפרוח יטלוה 
משם, ואם אין מכירין מבחוץ מנא ידעינן שיש בה אפרוח? ...ואפשר לומר דלעולם 
בעיון היטב יש להכיר מבחוץ, אך כשנתערבה בהרבה מאות ביצים יש טורח רב 
לבדוק כולם בעיון היטב מבחוץ, ואי הוי אמרינן דהיא בטלה אין צריך לטרוח 
בזה, אבל עכשיו שאינה בטלה, מוכרח הוא או שיאסרו כל הביצים או לבדוק כולם 

עד שימצאוה עכ"ל.

2[ יצא לנו דתולעים שהתערבו במאכל נקרא תערובת ובטילים מדאורייתא ברוב, 
אולם ידוע דבריה שלמה אינה בטלה כלל אפילו באלף )חולין צט:(. והשאלה היא 

האם הבריה בטלה בספק נמצא כגון במיעוט המצוי?

כל הדין דבריה אינה בטלה אפילו באלף הוי דרבנן, וכן הוכיח בשו"ת הרשב"א 
)ח"א סימן תר"ס( והטעם מפני חשיבותה שלענין מלקות אסרה תורה אף שאין 
כלל  )או"ה  בביטולו  חכמים  החמירו  ולכן  כא:(,  )שבועות  ברש"י  וכן  כזית,  בו 
כ"ה( וכן הובא בערוה"ש )יו"ד סימן ק' סק"ב(. והנה לפי הסברא היה מקום לומר 
דהיינו דווקא בוודאי נמצא שם בריה, אבל בספק נמצא שם בריה, כגון במיעוט 

המצוי, היה צריך להתבטל משום דספיקא דרבנן לקולא.

אמנם מחדש לנו הר"ן )בדפי הרי"ף חולין ט.( שאפילו בספק נמצא שם בריה, 
חיוב  יש  המצוי  מיעוט  בתערובת  יש  ואם  חיישינן,  מכ"מ  המצוי  במיעוט  כגון 
לבדוק ולהוציא התולע. ומסביר הר"ן הגמרא בחולין )נח:( הני תמרי דכדא לבתר 
תריסר ירחי שתא שריין, ופירש הר"ן דמש"ה נקט תמרי לפי שהתולעת מצויה 
בהן, ולומר דכיון שהדבר מצוי, אע"פ שהוא מיעוט, למיעוט המצוי חששו, כענין 
שחששו לסירכות הריאה עכ"ל, וכן פסק הרשב"א )שו"ת ח"א סימן רע"ד(, וכן 

נפסק בשו"ע )יור"ד פ"ד ס"ט( ע"ש.

3[ והשאלה היא אם נאמר בריה אינה בטלה אפילו בספק נמצא כגון מיעוט המצוי, 
מהו גדר מיעוט המצוי?

בשו"ת המשכנ"י )יו"ד סימן י"ז ד"ה ולענ"ד עוד( העמידו על אחד מעשר )10%(, 
והגר"ש  המשכנ"י,  של  זו  בשיעור  להתחשב  שטוב  כתב  כך  אויערבך  והגרש"ז 
וח"ח ק"פ( הסתפק  ב'  ווזנר )שו"ת שבט הלוי ח"ד סימן פ"א, ח"ה פ"ה אות 
שאין המיעוט המצוי מספר סטטיסטי גרידא כמ"ש במשכנ"י אלא דבר בשכיחות 
במציאות, ואם הוא תופעה קבועה ותמידית נחשב מיעוט המצוי אפילו בפחות 

מעשר אחוז.

אולם מאידך גיסא איכא אחד מגדולי הראשונים שו"ת הריב"ש )סימן קצא ד"ה גם( 
דס"ל "דמיעוט המצוי הוי קרוב למחצה, ורגיל להיות ע"כ, וכן כתב הבית אפרים 
הנ"ל )יו"ד ו' ד"ה תשובה( שבתמרים בעי בדיקה משום שהתולעים "שכיח טובא 
עד שהוא כמו ספק השקול", וכן בסוף תשובתו )ד"ה סיומא( הדגיש זה עוד הפעם 
במיעוט המצוי חייב לבדוק – היכא דאין זה טרחא – מפני שיש לחוש שיגיע לספק 
השקול. ואפילו בספר שפת אמת )ח"ד יור"ד סימן פ"ד סעיף ח'( ס"ל כך שכותב 
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על מעוט המצוי וז"ל שהן מתולעין טובא, כשמתרגלין 
שאינו  ונראה  עכ"ל,  מתולעים  הרבה  רואים  לבדקו 

עשר אחוז, דזה לא נקרא "מתולעין טובא" כנ"ל.

כותב  שליט"א  רווח  זלמן  שניאור  שהרב  ראינו  וגם 
זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  החכם  הגאון  בשם 
שהשיעור הרבה יותר מה-10% של המשכנ"י )תולעת 
שני ח"א עמוד צ"ב(. וכן בעצם גדר מיעוט המצוי יש 
 – מ'  אות  כ"ו  סימן  )אהע"ז  נזר  אבני  משו"ת  ללמוד 
מ"ד( דהגדרתו הוא משלושים עד ארבעים אחוז, ופחות 

הוי מיעוטא דמיעוטא ע"ש.

עשרה  הוא  המצוי  שמיעוט  נחזיק  אם  דאף  ונלפע"ד 
הריב"ש  שיטת  להכניס  שנוכל  ברור  זה  מכ"מ  אחוז, 
חכם  רבינו  מרן  הגאון  וכדפסק  לספיקא,  ודעימיה 
הפירות  דכל  רובא  רוב  ולפי"ז  זצ"ל,  יוסף  עובדיה 
וירקות הטריים והקפואים אחרי שמנקים כמה פעמים 
עם זרם מים תחת לחץ ואורזים במפעלים/קאמפאניס 
שום  בעי  ולא  דמיעוטא  מיעוטא  הוי  וודאי  בלע"ז, 

בדיקה, לפי הריב"ש ודעימיה ופשוט.

לעיל  המובא  המשכנ"י  כשיטת  שנחמיר  את"ל   ]4
דמיעוט המצוי הוא כ-10% אז השאלה היא האם חייבים 

בבדיקה כאשר הוא טורח גדול? 

ולכאורה זה ברור דכל הדין שנפסק בשו"ע דחיישינן 
למיעוט המצוי, אין כוונתו דחז"ל חששו למיעוט דהוי 
כרוב, דהרי לא מצינו דבר כזה דמדרבנן אזלינן בתר 
מיעוטא, אלא עכצ"ל דדין זה דחיישינן למיעוט המצוי 
הספק  את  ולברר  לבדוק  חכמים  דהצריכו  רק  הוא 
במיעוט המצוי. וא"כ אפשר לומר דבטירחא יתרה לא 

חייבו לבדוק ולברר במיעוט המצוי.

טורח  כשיש  המצוי  במיעוט  בדיקה  חיוב  לענין  והנה 
קצ"ז(  )פסקים  התרוה"ד  של  ליסודו  באנו  מרובה, 
גדול  טורח  ויש  העד  אבי  שם  ששינה  מומר  דבגט 
להמציא גט אחר מן המומר, זה נקרא ספק בגט ויש 
בו טורח לתקן חשוב  וטעמיה דכל דבר שיש  להקל, 
כמו דיעבד, ובדיעבד היכא דשינה שם אבי העד, וכבר 
נשא, אז מותר ולא צריך גט אחר. וכמו"כ בנ"ד בבריה 
דאינה בטילה ברוב רק מדרבנן ואיכא טירחא גדולה 
למוצאה והוי רק מיעוט המצוי אז הוי כדיעבד ובטילה. 

ומקורו מעירובין )ה: תד"ה וספק דבריהם להקל( היכא 
מצומצמות,  אמות  ד'  ולחי  אמות  ח'  פירצה  דאיכא 
ויצא  מד"א  יותר  הוי  ואולי  לצמצם  א"א  אם  וספק 
הואיל  וי"ל  וז"ל  ע"ש, דכתב  כותל  והוי  לחי  מתורת 
וא"א לצמצם אלא ע"י טורח גדול לא הטריחו לצמצם 
ולמדוד בספק דבריהם עכ"ל, כלומר דבדבר מדרבנן 
אזלינן  אלא  ולברר  להטריח  חייב  אינו  בטורח  אז 
מדרבנן,  בטלה  אינה  בריה  בנ"ד  וכמו"כ  לקולא. 
לפי  ונחשב  להוציאה,  עכשיו  גדולה  טירחא  ואיכא 
לטרוח  מחייבינן  ולא  כדיעבד  הנ"ל  תרומה"ד  שו"ת 

ולבדוק, דספק דבריהם להקל, ומותר בלי בדיקה.

וכן יש ראיה לדבריו וליסודו מן הגמרא בפסחים )קטו: 
תד"ה קפא( דתוס. מביא שם פיר"ח דקפא הוא תולעת 
שמואל  ועוד  וז"ל  בחסא  תולעים  באיסור  ומדובר 
יהא  להו שלא  דבדיק  וכ"ת  מרור בפסח,  אכיל  היכי 
שם קפא, א"כ אמאי צריך חרוסת כיון דליכא קפא, 
ושמא ברוב ירקות אין בהם קפא, וסמיך שמואל ארובא, 
חרוסת  וצריך  למיעוטא  חיישינן  סכנה דקפא  ומשום 
עכ"ל. משמע בהדיא שרק בשביל סכנה חייב בחרוסת, 
גדול לבדוק חסא מן  אבל בלי סכנה היות שהוא טורח 
ולא  ארובא,  וסומך  בודק  היה  לא  שמואל  אז  התולעת, 

חשש אפילו למיעוט המצוי.

ועפי"ז יש לסמוך דבטירחה גדולה כנ"ד אז יש להתיר 
דרבנן  דבמילתא  בדיקה,  בלי  אפילו  המצוי  במיעוט 

דהוי טורח גדול יש להחשיבו כבדיעבד ומותר.

5[ אם בישל או טחן או ריסק במיעוט המצוי מותר דהוי 
ס"ס. 

המצוי,  במיעוט  המחמירים  כשיטת  נקטינן  את"ל 

המשכנ"י ודעימיה, וכן נקטינן כשיטת המחמירים דיש 
חיוב בדיקה במילתא דרבנן אפילו היכא דהוי טורח 
גדול, מכ"מ היכא דאיכא ספק ספיקא כגון אם עבר 
וכתשן/ריסקן/בישלם, דיש ספק אחד דהוי רק מיעוט 
המצוי דשמא אין בריה, ויש עוד ספק אם נשאר בריה 
שלמה אחר הכתישה וכו' אז וודאי יהא מותר. ויסוד זה 
מבואר בשו"ת הרשב"א הנ"ל )ת"ה הקצר בית ג' שער 
ג'( וכן נפסק בשו"ע )יו"ד סימן ק' ס"ט( דמותר דהוי 
ס"ס, ספק נמצא ספק לא נמצא, ואת"ל נמצא ספק 

נטחן ספק לא נטחן, ופסקינן לקולא ע"ש.

השטיפות  דאחרי  המציאות  עפ"י  ברור  זה  ובנ"ד 
בדבר  הגדולים  המפעלים  ע"י  שנעשה  והבדיקות 
בזמן  ומבשלים  מחממים  או  כותשין  או  שמרסקים 
הייצור, אז אין מציאות של "רוב נגוע", ואם כן לכל 
נמצא  ס'  ומותר,  ס"ס  והוי  מיעוט,  רק  הוי  היותר 
חיוב  שום  ואין  ובטל,  שלמה  אינה  ס'  נמצא  ואת"ל 

לבדוק.

היכא  המצוי,  במיעוט  לטחון/לבשל  מותר  האם   ]6
ספק  המוצר  לעשות  כדי  לבודקו,  גדול  טורח  דאיכא 

ספיקא?

הוי ס"ס  ובשלן"  הנ"ל כתב "אם עבר  אמנם בשו"ע 
בדיעבד ומותרים, אבל אין לבשלם/לכותשן לכתחילה, 
דהא אין מבטלין איסור לכתחילה. וא"כ השאלה היא 

איך מותר לבשלם/לטוחנן לכתחילה?

ארבעה  עפ"י  בנ"ד  לכתחילה  לטוחנן  להתיר  ויש 
הוי  גדול  טורח  א(  בפוסקים:  המבוארים  התירים 
כדיעבד. ב( מיעוט המצוי וכוונתו לטחון/לבשל, ואין 
כוונתו לבטל האיסור. ג( מיעוט המצוי והגוי עושה כך 
ליהודי.  רק  ולא  לכאו"א  סחורתו  למכור  כדי  לעצמו 
ד( בישול/טחינה אחרי בדיקה מהירה מותר לכתחילה 

לעשותו ס"ס. ונבאר כאו"א בפני עצמו.

א( מבואר בשו"ת מהרש"ם )ח"א סימן קע"ד( שמותר 
במיעוט  מדובדבנים מתולעים  מיץ  לעשות  לכתחילה 
שהוא  מפני  לכתחילה,  איסור  מבטל  זה  ואין  המצוי 
נחשב  גדול  דטורח  התולעים,  להוציא  גדול  טורח 
לטחון/לבשל  לכתחילה  להתיר  יש  ולכן  כדיעבד 
הדובדבנים כדי שיהיה לנו הספק ספיקא דלעיל. )וכן 
בשו"ת  מבואר  וכן  סקי"ד(.  קל"ח  יו"ד  בט"ז  איתא 
מנחת שלמה )ח"ב סימן ס"א( דבדיקת תולעים שהוא 
מותר  המצוי  ובמיעוט  כדיעבד  נחשב  גדול  טורח 
)סימן  יעקב  בית  ובשו"ת  לכתחילה.  לבשל/לטחון 
הנ"ל  וקמח  "בפירות  ופסק  המהרש"ל  ציטט  פ"ד( 
עין  להעלים  שרי  לבדוק  טורח  יש  ואם  ס"ס(  )איכא 
לבדוק...  צריך  טרחא  בו  שאין  ובדבר  לבדוק,  ושלא 
]כגון שהפרי  היזק  יתירא או מחמת  הוא טירחא  אם 
יתקלקל אם יבדוק כגון בפטל וכדומה[ רשאי להעצים 
עיניים ואין צריך בדיקה" עכ"ל. והנה מפה יש ראיה 

דמותר לטחון/לבשל בטורח גדול דהוי ס"ס.

וכן הגר"ש קלוגר )שו"ת טוטו"ד תליתאי ס"ס קנ"ח( 
כתב בגרגירי חומוס שתולעים הוי מיעוט המצוי, והם 
בלי  לבשלם  שמותר  ופסק  הגרגיר,  בתוך  מכוסים 
בדיקה, והסביר שאע"פ שיכול לבדוק ולפתוח קודם 
לבדוק  חייב  אינו  מכ"מ  עצמו,  בפני  כאו"א  הבישול 
לאוכלם  שנהגו  שהיות  והסביר  מרובה,  טרחא  שהוא 
כמה בבת אחת, והבדיקה בכל או"א בפני עצמו, זה 
מקרי טירחא יתירא, והוסיף שגם יש הפסד שמקלקל 
הגרגיר ונמחה ע"י פתיחתו לבדוק. וכן מפה יש ראיה 

דמותר לבשל דהוי ס"ס.

גדולה  טירחא  דיש  דהיכא  ראיה  יש  הנ"ל  ומהתשובות 
לבודקו, אז דמותר לכתחילה לבשל/לטחון כדי לעשות 

ס"ס.

קכ"א(  )סימן  הדשן  תרומת  בשו"ת  מבואר  ו-ג(  ב( 
קע"ז(  פסקים  )מהדו"ק  רעק"א  הגאון  בשו"ת  והובא 
דהיכא דהוי ספק ספיקא, כגון חיטים דהיו מוחזקים 
לעשות  לטוחנן  ורצו  ברובא(  אפילו  )היינו  בתולעים 
מהם קמח, והתיר לכתחילה עפ"י ס"ס, ס' נמצא ס' 
אינו נמצא, ואף שהיה מוחזק בתולעים מכ"מ כתב בעל 

תרומה"ד הנ"ל דאולי ברחו מקול הריחיים ורק הוי ס' 
נמצא, ואפילו אם נמצאו ולא ברחו, ספק נטחן על ידי 
הריחיים, ספק לא נטחנו, וכתב שם הגרעק"א על שו"ת 
הוא  לכתחילה,  איסור  מבטל  זה  שאין  דהטעם  הנ"ל 
לעשותו  לטחון  אלא  האיסור  לבטל  כוונתו  דאין  משום 
קמח, וגם אולי ברחו משם התולעים כדכתב התרומה"ד 
וזה מדובר שהגרעק"א  והוי רק ספק אם נמצאו,  הנ"ל 
בפסתו  )כגון  בנ"ד  וא"כ  בתולעים!  במוחזקים  התיר 
ופטל וש"ד( דהוי רק מיעוט המצוי ובודאי רק ספק 
לעשותם  כדי  והפרי  העלים  טוחנים  וגם  נמצאו,  אם 
רסק/מחית, בוודאי מותר אליבייהו לטחון לכתחילה 

לעשותו ס"ס ולא הוי מבטל איסור לכתחילה.

מבואר בפוסקים דהיכא דהגוי עושה לעצמו אינו נחשב 
ליהודי הקונה )וכן לגוף הכשרות הנותן ע"ז השגחה, 
ומתיר ומכשיר לקנות( מבטל איסור לכתחילה, דהגוי 
עושה כך לכל הקונים שלו, ולא רק למיעוט היהודים 

שגם קונים ממנו. 

)ק"ד(  לולבלין  מהר"ם  משו"ת  למדנו  זה  ודין  ויסוד 
עם  ביחד  שנדרסה  טרפה  מצאן  חלב  מערב  דהגוי 
ואין  וז"ל  קונהו,  והיהודי  וביטלו  כשרות  פרות  חלב 
כאן מבטל איסור... שהעכו"ם מערבין כל החלב ביחד 
בלתי ציווי ישראל כי כן מנהגן תמיד הלכך אין לאסור 
...אין לחלק בין היכי שכבר עשו העכו"ם לעצמן למכור 
ובין היכי שהישראל הוא אצל העכו"ם בשעת עשייתן 
דבכל אופן מותר לקנות מהם עכ"ל. וכן שו"ת חת"ס 
)יו"ד ס"ב( מצטט דבריו שהתיר הגבינות וכותב "אי 
גוי  ע"י  כיון שנעשית  איסור לכתחילה,  ביטול  משום 
נוטל  ושוב  לשומר  גבו  על  עומד  רק  ויהודי  פועל... 
הגבינות שחכר יש להתיר" עכ"ל הרי זהו נ"ד. וכולם 
מצטטים ומבססים הפסק על הגהות שערי דורא שער 

א' ע"ש. ומפאת דוחק המקום והזמן כעת אכמ"ל.

ד( עד כאן מדובר במיעוט המצוי, אולם אפילו את"ל 
דהפרי והעלים האלו אחרי שטיפה הינם בגדר רוב נגוע 
– מבואר  המציאות!  זו  אין  הברורה  ידיעתינו  ולפי   –
בשו"ת ערוגת הבושם )יו"ד סימן ע"ט( דב"פלוימען"/
לכתחילה,  לבשלן  ורצו  נגוע  רוב  שהיו  שזיפים  מין 
"אם נבדקו בשעת בישלן אלא  וז"ל  וכתב שרק מתיר 
דאיכא למיחש שמא לא נבדקו יפה... שאין בודקין יפה 
ואף הכנפי  בזה נראה לפענ"ד היתר גמור,  מתולעים... 
יונה מודה בזה עיין בט"ז )פ"ד סקי"ז( ובנקה"כ שם 
...כו"ע מודה דהוי ס"ס גמור אם נבדקו הפלוימען אלא 
דאיכא למיחש שמא לא נבדקו יפה כן נלפענ"ד בס"ד 

עכ"ל.

והנה הרי בנ"ד אפילו אי הוי רוב, אז סגי ע"י בדיקה 
כל דהו כדי ליקרותו ספק נמצא, דמ"מ יש כאן ספק 
על כל עלה ופרי דאולי נבדק כראוי ומדי ספיקא לא 

יצא. וא"כ יש כאן ס"ס אחר הבישול.

ולכן יש לנו היתר מרוחב להתיר בנ"ד לכתחילה עפ"י 
ההיתרים דלעיל.

א( אחרי השטיפה והבדיקה במפעל אינו אפילו בגדר 
מיעוט המצוי.

גדול  יש לומר דבטורח  ב( את"ל דהוי מיעוט המצוי 
במילתא דרבנן אין חיוב לבדוק ולברר.    

ג( מותר לכתחילה לטחון/לבשל כדי לעשותו ס"ס. 

נקרא  זה  ואין  ס"ס  כאן  יש  טחינה/בישול  אחרי  ד( 
מבטלין איסור לכתחילה.

ה( אפילו ברוב נגוע יש צד להתיר עפ"י שו"ת ערוגת 
הבושם בבדיקה מהירה ובצירוף ס"ס.

7[ בר מן דין כדאי להזכיר כאן גדול הפוסקים אשר כל 
עליו  סמכו  זמנינו  פוסקי  אשר  עליו  נשען  ישראל  בית 
ויש לו שיטה מחודשת להתיר תולעים הקטנטנים אפילו 

בריות שלימות הנמצאים בכל מיני פירות וירקות:

ועכשיו אבאר את שיטת בעל ערוך השלחן המובא בחלק 
יור"ד סימן ק' סעיפים י"ג עד י"ח.

מכאן עד סוף התשובה הנני מצטט שורה של ראשונים 
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ואחרונים )וחלקם הובאו לקמן בערוה"ש חיור"ד סימן 
ק' סעיפים י"ג – י"ח( דס"ל דחרקים האלו שמדובר 
עליהם אפילו כאשר הם שלמים, מכ"מ להלכה ס"ל: 
א( להלכה בטילים באלף. ב( סברת הכריתי ופליתי 
ולכן  פרישתם  אחר  רק  חל  איסורם  התולעים  שאלו 
ברייתם.  מתחילת  פירשו  דלא  בריה,  דין  להם  אין 
ומו"ר הגאון החכם עובדיה יוסף זצ"ל כבר פסק הלכה 
למעשה )והובא לקמן( שיש להכניס שיטה כזו כספק, 
הוי  בריה  ג(  ובדרבנן להתיר עם עוד ספק דהוי ס"ס. 
מאלו שגדילים באדמה ולא מאלו הגדילים באילן. ד( 
מפני קטנותה אינה עומדת בעינה בפני עצמה, ואינה 
נחשבת בריה דלא בטילה. ה( אינה בריה מפני מיאוס 

לאכלם ונפשו של אדם קצה מהם.

7 א( בריה בטילה בקרוב לאלף:

כהני  פסק  ס"א(  ק'  סימן  )יור"ד  שהשו"ע  אף  הנה 
הרבה  הסכמת  וכן  בטילה,  אינה  דבריה  פוסקים 
אחרונים, מכ"מ נראה שיש כר רחב מגדולי האחרונים 
הפוסקים שממיהם אנו שותים בצמא להכניס שיטה 
זו כספיקא לדינא, דשיטתם היא דבריה בטילה באלף 
הלכה למעשה ובשעת הצורך והדחק יש לסמוך עלייהו. 

שכ"כ  לי  ונדמה  שביררתי  מה  ]לפי  הבבלי  התלמוד 
הערוה"ש בסימן ק'[ אינו מזכיר בשום מקום השיעור 
שאומר שבריה בטלה, אלא המשמעות הוא דבריה הוי 

כחתיכה הראויה להתכבד ואינה בטלה אפילו באלף.

אמנם מהירושלמי )תרומות פ"י ה"ה( משמע שבריה 
בטלה בשעור הקרוב לאלף.

הגהות אשרי )ע"ז פ"ה סימן י"א( הביא הבה"ג שבריה 
בטלה באלף, וכן מובא בתוס'. )ע"ז ס"ט ד"ה אידי(, 
ורשב"א  הרמב"ן  בחידושי  )מובא  הראב"ד  דעת  וכן 
)תולדות  הרי"ף  בדעת  ירוחם  רבינו  וכן  צז:(  חולין 
דייק  וכן  כ"ט(,  אות  ה'  חלק  ט"ו  נתיב  וחוה  אדם 
דבריה  המקילים  מן  שהוא  הרי"ף  בדעת  הכו"פ 
בטלה באלף )כרתי ופלתי סימן ק' ס"ב ב'(, והכתב 
)סימן  הערוה"ש  דייק  וכן  ס"ג(,  סימן  )יור"ד  סופר 
אף  וזה  באלף,  שבטילה  הרי"ף  בדעת  י"ד(  ס"ק  ק' 
ולשיטת  מהמחמירים,  שהרי"ף  שנראה  כתב  שבב"י 
הכו"פ והכת"ס והערוה"ש גם רש"י ס"ל דבריה בטל 
באלף. וכן רבינו שמשון בפירושו למשניות )תרומות 
פ"י משנה ח'( פסק דבריה בטלה בתתק"ס, וכן דעת 
הרשב"א )שו"ת הרשב"א ח"א סימן ר"ע-רע"א, סימן 
תמ"ג וכו'(. וכן דעת האור זרוע )חלק ד', פסקי ע"ז 

סימן רס"ד(.

בהרחבה  דן  סק"ב(  ק'  )סימן  הכו"פ  בעל  הכל  ואחרי 
ומסיק להלכה שהיות שזה צורך נפש וכמעט אין מאכל 
מדרבנן  הוא  הדין  וכל  לבדוק,  מאד  וקשה  נגוע  שאינו 
אשר  עזרה  לנו  מאין  אמרתי  ז"ל  וכתב  להקל.  יש  לכן 
רבנן,  מלכי  המלך  לבית  אנוסה  פקודה,  ביום  נענה 
דבטלים  הסוברים  נמצא  קדושים  ודעת  הדין  לחקור 
ורש"י  הרי"ל  בצירוף  וא"כ  וז"ל  ומסיים  ע"כ,  באלף 
רוב  ממש  כאן  יש  ובה"ג  וא"ז  וראב"ד  ורשב"א  ור"ש 
דמקילין ביותר מאלף, והדבר מדרבנן, ולהקל שומעים, 
כמה  בקל  יש  קטנות  דלרב  תקנה  כאן  יש  הנ"ל  ולפי 
מקנון  ור"ש  ורש"י  הרי"ף  הם  כדאי  וא"כ  נגדו  אלפים 
ורשב"א להגן עלייהו מיום חרון ומיום פקודה שלא נגעל 

נפשינו באכילת דברים אסורים עכ"ל.

ככו"פ  פסק  ס"ג(  סימן  )יור"ד  כת"ס  בשו"ת  וכן 
שבטלה באלף, והוסיף עוד היתר מדילי וז"ל ורחשים 
כלל,  ביטול  א"צ  השיטות  ולרוב  הם,  פגומים  אלו 
ולכל היותר בטלים בתתק"ס עכ"ל וכן פסק בשו"ת 
סימן  החדשה  ובהמדורה  ל"א,  סימן  )יור"ד  משכנ"י 
ל"ו( בפשיטות דלכתחילה בריה בטלה בקרוב לאלף, 
וכן ספר מעיל צדקה )כנפי יונה יור"ד דף סה.( ס"ל 

שכן דעת גדולי המורים.

י"ד-ט"ו(  סעיפים  ק'  )סימן  הערוה"ש  הלא  ולבסוף 
וודאי,  וזהו  וז"ל  וכתב  זו,  שיטה  על  לסמוך  שיש  פסק 
יהיה תמיד, וק"ו כשיש הרבה  יותר  זה והרבה  דשיעור 

מרבותינו הקדמונים שנוכל לסמוך בשעה"ד עכ"ל.

ספק  צירף  ע"ט(  סימן  )יור"ד  נזר  אבני  בשו"ת  וכן 
האב"נ  כתב  אחר  ובמקום  בשעה"ד,  באלף  נתבטל 
כבר  נתבטל,  דלא  פסק  שהשו"ע  שאף  פ"א(  )סימן 
שאין  כתב  שהב"י  במקום  שאפילו  צבי  החכם  כתב 
הלכה כאחד הגדולים הראשונים, אפשר לסמוך עליו 
בשעה"ד, כמו"כ כתב שו"ת חלקת יואב )ח"א יור"ד 
סימן י"ט(. וכן בשו"ת צ"צ )פסקי דינים יור"ד ס"ס 

פ"ד בתשובה( פסק שיש לצרף דעה זו כסניף להקל.

מתחילת  פירשו  דלא  בתולעים  בריה  דין  אין  ב(   7
ברייתם:

חידש  הרא"ש(  והנה  ד"ה  ד'  ס"ק  ק'  )סימן  הכו"פ 
שתולעת הגדלה בתלוש אין לה דין בריה, מפני שאינה 
אסורה מתחילת ברייתה, רק אחרי שפירשה נאסרה 
)ודין בריה וודאי לכו"ע שייך במגדל במחובר ופירש(.

הפלתי שם )סק"ד ד"ה והנה הרא"ש( הסביר דפסקינן 
כרשב"א שתנאי להקרא בריה הוא שיהא דבר שאסור 
יור"ד סי' ק' ס"א(,  מתחילת ברייתה )הובא בשו"ע 
ולא כרא"ש דלא תליא במה שאסור מתחילת ברייתה, 
אלא תליא בתנאי שאם יחלק, ישאר שמו עליו או לא 
ע"ש. ועפי"ז מחדש הפלתי חידוש עצום, שהתולעים 
שקורין  וירקות  פירות  בעפושי  המתהוים  הקטנים 
מילבין בלע"ז, כל זמן שלא פירשו מותרים ואין כאן 
איסור מתחילת ברייתה, שכאשר נוצרת מותרת דלא 
ברייתה  זה מתחילת  ואין  אסרה תורה רק כשירחש, 

ע"ש בפלתי.

ק'  )עיין דרכ"ת סימן  דנו בחידושו  והרבה אחרונים 
בסוף  כתב  בעצמו  שהכו"פ  ואף   – ואכמ"ל  סק"ד( 
אמך  תורת  תיטוש  ואל  להקל,  זה  על  לסמוך  דח"ו 
וצירפו  בחידושו  תמכו  אחרונים  הרבה  מכ"מ  ע"ש, 
אותו כסניף להקל. למשל בעל ספר מעיל צדקה )כנפי 
יונה יור"ד סי' פד דף סב.( שפסק שתולעת הגדילה 
מאהבה  תשובה  ובשו"ת  בריה.  דין  לה  אין  בתלוש 
בשו"ת  וכן  להקל,  כסניף  צירף  ש"ל(  סימן  )יור"ד 
תשורת שי )תניינא סימן מ"ב ד"ב והנה( צירף חידושו 
כ'  סימן  )ח"א  דעניא  אפרקסא  בשו"ת  וכן  להתיר, 
ד"ה ובסמך(, ובספר תשובות מנחם )יור"ד סימן כ"ד 
דף לג.( הביא תשובה מהאור שמח שהביא חידושו של 

הכו"פ כסניף להיתר.

זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבי  החכם  הגאון  מו"ר  דבר:  סוף 
של  בחלק  נ"ח  סימן  יור"ד  )ח"י  אומר  יביע  בשו"ת 
"רב  שו"ת  על  והארות  הערות  קובץ  הנקרא  התשובה 
פעלים" ח"ד חיו"ד אות ד' עמוד ש"ע-שע"א ד"ה והנה 
וכתב  פסק  הכו"פ(  דעת  צירוף  למנוע  רצה  הרהמ"ח 
וז"ל ומאחר שהבאנו מכמה גאונים שקילסו את סברת 
הכו"פ שאלו התולעים שאיסורם חל רק אחר פרישתם, 
אין להם דין בריה, אע"ג דלהלכה לא סמכינן על סברא 
זו בלבד להקל, מכ"מ שפיר יש לצרף סברא זו לס"ס, 

כשיש עוד צירופים להקל עכ"ל.

ולפי זה אליבא דרבינו הגר"ע יוסף זצ"ל אפילו במיעוט 
המצוי הוי ס"ס. ס' נמצא ס' לא נמצא. ואת"ל נמצא, ס' 
בריה ס' אינה בכלל בריה דלא פירש, וכ"ש אם טחנו או 

בישלו כלפענ"ד.

הנ"ל  הכו"פ  של  בחידושו  להשתמש  יכולים  ובאמת 
גם בתולעים שגידלו במחובר, שהרי כתב דו"ז הגר"מ 
דפסקינן  דאף  ק'(,  סימן  יור"ד  פתים  )מנחת  אריק 
ברייתן  מתחילת  במחובר  דאסירי  כשמואל  בשו"ע 
פסקינן  אחרונים  הרבה  מכ"מ  שפירשו,  לפני  אפילו 
דהוי ספק השקול התלוי במחלוקת ראשונים, דאליבא 
במחובר  ואפילו  כשמואל,  הלכה  אין  ודעימיה  דר"ת 
של  העצום  חידושו  ולפי  שיפרשו,  עד  אסורים  אינם 
הוי אסירי מתחילת ברייתן  ופלתי הנ"ל לא  הכריתי 
להכניס  ויש  התלושים,  בפירות  שנתהוו  תלעים  כמו 
בין  תולע שנתהווה  בכל  להקל  כסניף  הכו"פ  חידוש 
יש  הנמצא  תולע  בכל  דהיינו  במחובר,  בין  בתלוש 

הספק שמא פירש ואסור שמא לא פירש ומותר.

וכן פסק בח"י חסיד בספרו אוהל יצחק )יור"ד סימן 
המצוי  במיעוט  וכדומה  בפירות  תולעים  שחשש  ה'( 
יש, ספק שמא  ואם  תולעים,  אין  – ספק שמא  ס"ס 
אין הלכה כשמואל, ולכן אפילו התולע מגודל במחובר 
והסביר  פירש.  לא  ושמא  שיפרוש,  עד  אסור  אינו 
לבדוק  אפשר  )נח:(  בחולין  כדאיתא  בתמרים  שרק 
בקלות, אבל בגודגדניות וכדומה א"א לעמוד בנקל על 
פסידא...  ואיכא  יתירא,  טירחא  דאיכא  משום  בדיקתו 
מתמחים ונפסד המוהל היוצא מן הפרי ונצבעים הידיים 
ואיכא  מלקנות  העולם  ומונעים  המטפחת...  ומתקלקל 
פסידא דמוכרים בזול, ואין לך פסידא גדולה מזו עכ"ל, 
ומתיר לכתחילה בלי שום בדיקה ע"ש. אבל עוד הפעם 
זה רק בס"ס, ס' נמצא ס' אינו נמצא דרק יש מיעוט 
פירש  לא  ס'  ואסור,  פירש  ס'  נמצא  ואת"ל  המצוי, 

ומותר.

וברסק ומחיית פירות וירקות או בבישלן, חוץ מהס"ס 
הנ"ל, יש להוסיף ס' שלישי, ספק לא הוי בריה שלימה 

ונתבטל.

אם  הספק  הכניסו  פוסקים  דהרבה  אגיד,  והאמת 
פסקינן כשמואל כהשו"ע או כר"ת, והוי ספק השקול 
דאפילו כשנתהווה התולע במחובר יש ספק אם פירש 
או לא פירש והוי ספק השקול. ואם יש עוד ספק יש 
להכניסו כס"ס. עיין שו"ת זבחי צדק )אות מ"ב(, וכן 
כ"א-כ"ג-כ"ד-כ"ז(  אות  דינים  )פסקי  צ"ע  בשו"ת 
)יור"ד  גבוה  וכן בספר שולחן  גדול,  זה כספק  צירף 
סימן פ"ד, חדש אות ז'( צירף זה כספק השקול, וכן 
ובשו"ת  ל'(,  כ"ה,  אות  נ'  )סימן  אברהם  בן  בספר 
בנעימים  חבלים  ובשו"ת  ס"ח(,  )סימן  יששכר  דברי 
הסתמך  בשעה"ד  המהרש"ל  וכן  מ"א(.  סו"ס  )ח"ב 
שאין הלכה כשמואל כר"ת ודעימיה )יש"ש חולין פ"ג 

סימן ק"ג(.

7 ג( בריה רק מירק המונח באדמה ולא מפירות האילן:

ותות-שדה  הפטל  ולהתיר  להקל  סברא  עוד  ויש 
וכדומה,  וברוקולי  בלע"ז  ו"יאגדעס"  ודובדבנים 
והיינו עפ"י הכתב סופר, שהכת"ס בחידושיו לחולין 
)סז:( כתב ששמואל שאוסר מתחילת ברייתו במחובר 
אבל  באדמה,  שמונח  קישוא  כמו  בירק  מדבר  רק 
בפירות הגדילין על עצים שאינם מונחים באדמה, גם 
שמואל מודה שהתולעים אינם אסורים עד שפירשו, 
ונמצא יש ספק בכל חרק הנמצא על פרי אפילו אם 
הוא ספק  והספק  במחובר,  ברייתו  נתהווה מתחילת 
ולכן בכל ספק אחר הוי ס"ס  פירש ספק לא פירש, 

ומותר.

7 ד( מפני קטנותה אינה עומדת בעינה בפני עצמן:

יעקב  משכנות  בשו"ת  מש"כ  עפ"י  להתיר  עוד  ויש 
אבל  וז"ל  חרקים  על  אחר  היתר  ל"ו(  סימן  )יור"ד 
אם מעצם קטנותו נאבד ממשו, והוא דבר המתערב 
ממש ונדבק בפת... ולא יהיה לעולם בעין בפני עצמם 
והטעם  עכ"ל  מקומו  נודע  לא  בתערובת  תמיד  רק 
מפני דאם זה בריה שאינו נמצא לעין בפני עצמו, אין 
ולכן כל החרקים  לה חשיבות ומתבטל ברוב או ס', 
נחשב  וכדומה  שדה  תות  פירות  בזיל  על  הנמצאים 
ומתבטל.  חשיבות  להם  ואין  בפ"ע  ואינם  בתערובת 
ולא  המשכנ"י  מצטט  סק"א(  ק'  )יור"ד  הפת"ת  וכן 

מביא חולק עליו.

השו"ת  מביא  ט"ז(  ס"ק  ק'  )סי'  ערוה"ש  הבעל  וכן 
משכנ"י וכתב אחרי שהביא המשכנ"י כל הני רבוותא 
כתב  וז"ל  הוסיף  באלף,  בטלה  דבריה  שהבאנו 
בריה  מדמה  הגמרא  דהנה  היתר,  עוד  )המשכנ"י( 
ודבר  החשיבות  מפני  להתכבד...  הראויה  לחתיכה 
חשוב לא בטל, וא"כ נראה דהיינו דווקא אם הבריה 
עומדת בעינה וניכרת... אבל אם מעוצם קטנותן נאבד 
ולא  בפת...  שנדבק  ממש  המתערב  דבר  והוא  ממש 
יהיה לעולם בעין בפני עצמן רק תמיד בתערובת... לא 
נאמר עליו בריה שאני, כיון שאין לו מקום בפני עצמו 



פ  " ש ת י  ר ש ת ׀  ת  ו ר ש כ ה ת  ו ר ו א 9מ

בסייעתא דשמיא בזמן קיץ האחרון התקיים קורס כשרות שכלל יותר 
ייחודי  היה  הקורס  כשעתיים,  למשך  בשבוע  פעם  מפגשים  מעשרה 
במינו מבחינת התוכן שנמסר, שכלל ידע הלכתי נרחב ובעיקר יישומו 
בשטח של ההיקף ההלכתי, כך למשל העמיקו השומעים בנושא הג'לטין 
לסוגיו והימצאותו בתרופות ובחלק מן הממתקים, מתי יש להקל ומתי 
להחמיר, מאת הרב יהודה שרשבסקי שליט"א, כמובן גם נושא החלב 
באזור שבועות מאת הרב וייטמאן שליט"א רב הקונצרן 'תנובה', וגם 
מחלקת  מנהל  זמלמן  שמואל  הרב  מאת  החריפים  המשקאות  בנושא 
ומאת  חריפים,  למשקאות  עולמי  ומומחה  ירושלים  ברבנות  הכשרות 
הרב ישראל מאיר לוינגר שליט"א יו"ר 'בד"ץ מאור הכשרות, ראב"ד 
בעזל לשעבר, ומומחה עולמי לסוגי הדגים המותרים והאסורים, בנושא 
זיהוי וסוגי הדגים, יין, תולעים מאת הרב משה ויא שליט"א, מפעלים, 
ומורכבים  חדשניים  במקומות  הגעלה  כשרות,  מערכת  מבנה  מלונות, 
מאת הרב הפוסק הגאון ישראל גואלמן שליט"א ועוד, כמובן גם נושא 

הקוקה קולה שהועלה ונידון שם ואח"כ עורר הרבה הדים.

בסיום הקורס הוענקה תעודה למשתתפי הקורס, שרובם היו תלמידי 
חכמים ומוצ"ים שרצו להחכים ולדעת את המעשה אשר יעשון ]וגם את 

אשר לא[.

בעזרת השם ייפתח קורס נוסף בחורף אחרי חנוכה עד סוף החורף. ניתן 
להרשם בטלפון או במייל המופיע בתחתית העמוד הראשון.

שיהא חשיבותו עליו עכ"ל.

ואף שכתב הערוה"ש על היתר זו אבל יש למערער לערער, שאם התורה 
בטילין  אינן  בפ"ע  כשהן  עליהם  שלוקין  זמן  כל  א"כ  מלקות,  חייבת 
מפני  בריה  המתירים  כאחד  משכנ"י  הביאו  ומכ"מ  ע"כ,  בתערובתן 

קטנותן ושיש לסמוך עליו.

)יור"ד סימן פ"ד,  ויש לציין שהגאון ר"ש קלוגר בהגהות חכמת שלמה 
הובא בדרכ"ת סק"ח ד"ה ועיין( תירץ קושייתו של הערוה"ש הנ"ל, וכתב 
שתיקנו חכמים דין בריה רק בדבר שלוקה עליה כמות שהוא, אבל לא 
תיקנו בדבר שלעולם בתערובת ואינו עומד בפ"ע. וכן בספר דברי יוסף 
)ח"ב סימן תקל"ט אות ז'( ובספר עמק הלכה לרז"ו הלוי )יור"ד סימן 

ל"ד(.

ואולי זהו כוונת החזו"א )יור"ד סימן י"ד ]א'[ סוף אות ו'[ וז"ל ואפשר 
דכל שאין העין שולט בו לאו בריה הוא עכ"ל. וכן כתב הגאון רבי משה 
ב'( שאפשר שדבר שלא  )יור"ד ח"ד סימן  פיינשטיין בשו"ת אגרות משה 
נראה למעשה להדיא לעיניים אינו אסור, ולכל הפחות אינו בחשיבות בריה 

שלא תיבטל בתערובת עכ"ל.

בתשובה  ס"א  סימן  ח"ב  שלמה  מנחת  )שו"ת  אויערבך  הגרש"ז  וכן 
השנייה( כתב שאולי בתולעים קטנטנות כ"כ, אף שאפשר לראותן נגד 
השמש וכדומה ועל כן האוכלן לחוד לוקה, מכ"מ לא גזרו בהן רבנן דין 

בריה.

7 ה( מאוסים מצד עצמם ואדם קץ מהם ואינם כחתיכה הראויה להתכבד:

סוף דבר להלכה ולמעשה כבר כתב פוסק האחרון הערוה"ש )יור"ד סימן 
ק' ס"ק י"ז-י"ח( וז"ל ולפענ"ד יש היתר אחר לכל הדעת ע"כ ומאריך 
ומראה שבריה כגון זבובים יתושים נמלה ותולעת וכל חרקים למניהם הם 
מאוסים מצד עצמן ונפשו של אדם קצה בהם, ולכן הדבר פשוט שבטילין 
עכ"ל. והראה בכחא דהיתרא דאף אם אכלם לבדם לוקה, מכ"מ בטילין 
רבינו  דזה דעת  והראה  כנ"ד,  וק"ו באלף  וכ"ש  ובוודאי בששים  ברוב, 
ו', ובסימן ק"ג ס"א( ובעל  והיתר הארוך כלל ל"ב דין  הרמ"א )איסור 
פנים מאירות )ח"ב סימן ס"ז( והודה לו בעל חות יאיר, ואגב אציין שכן 
העלה ר"ש קלוגר בדעת הרמ"א )בשו"ת טוטו"ד קמא סימן קפ"ג[, וסיים 
לזכות  ידון אותנו  והמקום  וא"כ הדברים ברורים בס"ד  וז"ל  הערוה"ש 

כשם שאנו דנין זכות על כלל ישראל עכ"ל הערוה"ש.

וכן הערוה"ש )סימן ק' ס"ק ט"ו( אחר שפוסק שחרקים בטילים באלף 
וכותב  מסיים  כך  דפסקו  ראשונים  הרבה  והביא  ופליתי,  כריתי  כבעל 
דרבנן,  באיסור  בשעה"ד  סמכינן  רבים  במקום  יחיד  דאפילו  הרי  וז"ל 
וה"נ איסור דרבנן הוא בריה כמו )חרקים( כמ"ש בסעיף ב', וא"כ אפילו 
הרבה  כשיש  וק"ו  סמכינן  ודאי  כזה...  בשעה"ד  לאיסור  דעות  רוב  הוה 

מרבותינו הקדמונים שנוכל לסמוך בשעה"ד עכ"ל.

וכן דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בבריות הנמצאים בירקות, שכתב דדעתו 
נוטה יותר להקל, ואסור להוציא לעז על דורות הראשונים שלא הקפידו 

בדברים אלו, ואי אפשר להכריע לחומרא ולפרסם שיש איסור בדבר:

ואחרון אחרון אחרי אשר מקיל בעל הערוה"ש הלכה למעשה בענין החרקים, 
זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבינו  הגאון  לשעבר  הרבנים  אגודת  של  נשיאינו 
בשו"ת אג"מ )יורד ח"ד סימן ב'( כתב וז"ל שמעתי איזה אנשים אמרו בשמי 
איזו סברא בענין התולעים הקטנים שנודע שנמצאים בהרבה מיני הירקות, 
והנה ידוע שלא אמרתי בזה שום הכרעה, ולהיפך דעתי נוטה יותר להקל... 
שאפשר שדבר שלא נראה למעשה להדיא לעיניים אינו אסור, ולכל הפחות 
הזכות  ללימוד  בנוסף  וזה  בתערובת,  תיבטל  שלא  בריה  בחשיבות  אינו 
שמוזכר בערוה"ש )סימן ק' סעיפים י"ג-י"ח(... יש חשיבות גדולה בהלכה 
הראשונים  דורות  על  לעז  להוציא  ואסור  דבר  עמא  ולהיכא  העולם  למנהג 
שלא הקפידו בדברים אלו... וע"כ אי אפשר להכריע לחומרא ולפרסם שיש 

איסור בדבר, וכל שכן שאין רצוני שיזכירו שמי כאחד מהאוסרים עכ"ל.

ועפ"י כל הנ"ל יש להתיר לאחב"י לבשל ולטחון ולעשות מיצים ורסק 
חיין  לאוכלם  ופירות  ירקות  להתיר  וכן  ועלים,  ירקות  מפירות  ומחיית 
אחרי שטיפה במים ובדיקה בעין ואינו רואה בהדיא תולעת או חרק או 
מן  הבא  נגוע  מרוב  )חוץ  כמ"ש  ס"ס  וכמה  כמה  כאן  שיש  רוחש,  רחש 

השדה ולא עובר שטיפה במפעלים(. כנלפענ"ד.

נאום: אריה רלב"ג

נ.ב. ועל השו"ת הנ"ל שהיגשתי להרה"ר הראשל"צ הגאון החכם יצחק יוסף 
שליט"א רשם בסוף השו"ת בזה"ל:

ב"ה כ"ט שבט תשע"ט

הרה"ג  של  כח  ויישר  בכ"ז,  להקל  שיש  פד  סי'  יוסף  בילקוט  מבואר  כבר 
עילעא למעלה שליט"א על במה שכתב.

יצחק יוסף

 קורס הכשרות 
מבית 'מאור הכשרות'

על דעת הכותב אנו לא הבאנו אלא להגדיל תורה
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הרב אבי קוזמן שליט"א
הרבנות הראשית לישראל

נידון: ריבות תות שדה
לפנינו  הנ"ל,  בעניין  לדון  שנתחיל  לפני 
הדבר ידוע שב"ה בתקופה האחרונה בציבור 
הכללי והירא לדברי ה' נהגו להקפיד מאוד 
בענייני תולעים וחרקים הנמצאים בכל מיני 
מאכלים. אבל לפני הכל, נברר את הדברים 
לבדיקה  דרוש  בכלל  אם  הלכתית  מבחינה 

התותים לפני ייצור ריבות.

1. איזה פרי צריכים לבדוק?

מבואר  פד'(  סימן  דעה  )יורה  ערוך  בשולחן 
שפרי שמצוי בו תולעים חייב בדיקה. והיינו 
דמכלל אזהרת התורה שלא לאכול תולעים 
בפרי שיש בו חשש תולעים אין לאכול בלי 
חיים  במקור  מליסא  לגאון  וראה  בדיקה, 
פוסקים  שהרבה  שכתב  תל"א(  סימן  )ריש 
סבירא להו דבדיקה בלא ביטול מדאורייתא, 
להא  דדמי  להו  דסבירא  נראה  והטעם 
שדרך  שפרות  )שם(  דעה  ביורה  דמבואר 
כיון  "מדאורייתא"  בדיקה  צריכים  להתליע 
שזה דבר מצוי. נוסף לכך, כתב הפרי מגדים 
)שפ"ך ס"ק – ל"ב( שכל פרי שיש חזקה של 
ג' פעמים שנגוע מתולעים, אסור לאוכלו בלי 
שפרי   – חילקו  אחרונים  הפוסקים  בדיקה. 
זה  וכל  לבדיקה  צורך  אין  בתלוש  שמתליע 
תולעים  אין  – שמא  של ספק-ספיקא  מדין 
כלל, ואם יש תולעים אולי לא פירשו כלל. 
וספק-ספיקא מועיל גם באיסורי תורה.וכך 
הט"ז, כנה"ג, לחם פנים, שולחן גבוה,  כתבו 

פרי מגדים וזבחי צדק.

מהו הגדר של מיעוט המצוי?

שיעור   – יז'  סימן   – יעקב  משכנות  בשו"ת 
מיעוט המצוי הוא חלק אחד מעשרה. וזו גם 
שנכון   - זצוק"ל  אוירבך  הגרש"ז  של  דעתו 

לחוש לשיטה הזו.

118( כתב  בדיקת מזון כהלכה )עמוד  בספר 
חלק  זצוק"ל  הלוי  שבט  הרב  של  שדעתו 
אלישיב  הגרי"ש  של  דעתו  וגם  פד  סימן  ד' 

זצוק"ל לחשוש אפילו לפחות מ10%.

טמא,  עוף  לעניין  כתב  קצא(  )ס'  הריב"ש 
קרוב  הוא  ששיעור  סירכא,  ובדיקת 
למחצה, וכך כתב "הבית אפרים". מצינו גם 
תולעים  הרשב"א בת"ה שבדיקת  בתשובות 
דומה לבדיקת ריאה. ולפ"ז הרבה מהפירות 
טוענים  אינם  עליהם  שמזהירים  והירקות 

בדיקה אם אינן קרוב למחצה.

להלכה למעשה: מרן הראשל"ץ שליט"א אמר 
כשיטת  יבוא  במחלקת  לנהוג  שצריכים  לי 
המשכנות יעקב ולהחזיק פרי כנגוע אם יש 

לו נגיעות יותר גדולה מ10%.

וכך כתב מרן שליט"א – בילקוט יוסף איסור 
והיתר חלק ב' סימן פד – סעיף יב )עמוד ריא(

יוסף  עובדיה  רבנו  מר"ן  של  בשם  כתבו   *

יותר מה-10% של  הרבה  זצוק"ל שהשיעור 
המשכנ"י )תולעת שני ח"א עמוד צ"ב(. וכן 
משו"ת  יש ללמוד  גדר מיעוט המצוי  בעצם 
מ"ד(   – מ'  אות  כ"ו  סימן  )אהע"ז  נזר  אבני 
אחוז,  ארבעים  עד  משלושים  הוא  דהגדרתו 

ופחות הוי מיעוטא דמיעוטא ע"ש.

2. עיקר חיוב בדיקה ירקות מפני תולעת

תשובת  את  מביא   – פד  בסימן  יוסף  בית 
הרשב"א )סימן רעד( שכתב, עדשים ופולים 
וזיתים בלי ספק הרחש מצוי בהם במחובר, 
ולפיכך אף על פי שבדקו קצתן אין בדיקה 
מצוי  רחש  אין  באמת  כי  חברותיה  מטהרת 
וכל  המצוי,  מיעוט  הוי  מקום  ומכל  ברוב 
ולא  הקצת  בדיקת  על  סומכין  אין  שמצוי 
"כרתי  כתב  וכך   . הרוב  בדיקת  על  אפילו 

ופלתי" )סימן פד – ס"ק – טז(.

איסור והיתר )כלל מא דין – ג( כתב על ספק 
נימחו  ספיקא )שמא לא הוי תולעים ושמא 
אבל  קטניות,  מיני  בסתם  והיינו  בבישול( 
פרטיים במדינה שהוחזקו בכך הו' ודאי ולא 

ספק.

דיש  כך,  כל  ראיה  אין  רשב"א  מדברי  אך 
מקום  מכל  המצוי  מיעוט  שהוא  דאף  לומר 
תורת ספק עליו, ובודאי שאינו נכנס כדבר 
ודאי, ולכן מהני שפיר לצרפו לספק ספיקא.

)סימן תשכג(  הרדב"ז  בתשובות  עוד  מצינו 
גב  על  דאף  ועדשים  פולים  שכתב שבסתם 
לאו  תולעים מכל מקום  להיות בהם  דרגיל 
חזקה גמורה היא ואז אין צורך לבדיקה יפה.

בתשובות "הפני יהושע" חלק ב )יורה דעה – 
ובישלם  סימן כא( כתב שאם שטף הפירות 
יש אולי ספק ספיקא להתיר, שמא לא נשאר 
לומר  תרצה  ואם  שטיפה,  ע"י  מהתולעים 

נשאר שרץ אחד, שמא נימוח בבישול.

שסימן  דחולין   – ג  )פרק  שלמה"  של  ב"ים 
עולם  מה סמכו  על  המנהג  ליישב  כתב  קג( 
קטנים  מגודגדניות  "פאווידל"א"(  )לעשות 
מבלי  נימוחים  שהם  עד  אותם  ומבשלים 

בדיקת תולעים.

כל זה בדבר שרגיל להיות מוחזק בתולעים 
צריך  דלא  לכך,  צורך  אין  חזקה  בלי  אבל 
בדיקה לכתחילה בלי ריעותא. וגם אם נמצא 
וכך  בשישים.  בטל  יהיה  המועט  תולעים 
משמע מדברי הרב יוסף מולכו )סימן יח( וכך 
כתב מורנו ורבנו מר"ן הרשל"ץ בספרו ילקוט 

יוסף – איסור והיתר – חלק ב עמוד ריד.

תולעים  באיסור  תורה  מדין  בדיקה  עיקר   .3
על ידי ראייה

עוזנו  גאון  מלכא  מר"ן  ראשנו  עטרת  מו"ר 
רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב בספרו שו"ת 
שכל  דעה(  )יורה  מז  סימן  ו  חלק  דעת  יחוה 
לאכול  לנו  אסרה  שתורה  בעניין  בדיקה 
ראייה  ידי  על  בבדיקה  התלויים  דברים 
וכל זה בראייה טבעית, אבל לא ע"י ראייה 

במיקרוסקופ וזכוכית מגדלת.

וכל שניראה ע"י זכוכית מגדלת ולא ע"י עין 
רגילה אין בזה איסור כלל וכך מבואר בספר 
כתב  וכך  מט(  סימן  לח  )כלל  אדם"  "חכמת 
חולין  טהור  קן  )חלק  אור"  "מאורי  בספר 
נח:(  וגם הגאון בעל "ערוך השולחן" )סימן 

פד – סעיף לו(

טעם  טוב  בשו"ת  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון 
כתב  נג(  )תנינא, קונטרס אחרון סימן  ודעת 
ולא  מעלה  לא  מגדלת  בזכוכית  שבדיקה 
מורידה מצד הלכה, שהרי ידוע מה שאומרים 
במים  נסתכל  שאם  מומחים  חוקרים 
במיקרוסקופ נראה בכל מים אפילו מסוננים 
תולעים רוחשים, וממה שאין אנו משגיחים 
לה  לחוש  אין  זה  בכלי  שבדיקה  מוכח  בזה 

אפילו לחומרא.

וכך כתב הגאון רבי יוסף משאש בשו"ת מים 
חיים )סימן רנט( שאין לפסול אתרוג שרואים 
או  נקבים  כמה  בו  ונמצא  מיקרוסקופ  ע"י 
והעלה שהאתרוג כשר  חזזיות,  או  חסרונים 

למהדרין.

וכך כתב בשו"ת 'דובב מישרים' חלק א סימן 
א ועוד כך כתב מורנו הרב בשו"ת יביע אומר 
יורה דעה – סימן כ – אות ב/וגם  – חלק ד – 

בסימן כא – אות ז(

4. בעניין בישול הריבה, ואם נגיד שזה היה פרי 
נגוע?

כבר  להתליע,  שדרכם  פירות  ובישל  עבר 
פסק  שו"ע  ומרן  נג(   – )חולין  הרשב"א  כתב 
להלכה ביורה דעה סימן פד – סעיף ט, שאם 
בישל בלי בדיקה אם יכול לבדוק – בודק, 
ואם לא מותר מטעם ס"ס. שמא היה רחש 

או לא, ואם כן שמא נימוח ונתבטל.

ס"ק   – פד  סימן  )פסקים  צדק  צמח  בשו"ת 
– כז( כתב בעינן של פולים ועדשים שמצוי 
בדיקה.  בלי  לאכול  אסור  הרחש  בהם 

וכדמוכח להדיא בתורת הבית )דף פ ע"ב(.

בכלל  שזה  כתבו  ופלתי  וכרתי  חדש,  הפרי 
לא נכנס בגדר ספק שמא לא היה בו רחש. 
בו  היה  שמא  שקול,  ספק  לא  שזה  וכיוון 
רחש או  לא כיון שהוחזק שיש בו רחש , אף 
מקום  מכל  ספיקא.  לספק  לאצטרופי  דחזי 
לכתחילה צריכים לבדוק. מה שאין כן בספק 
בספקות  או  דרבוותא  בפלוגתא  ספיקא 
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דין  וכן מבואר  לבירור.  צורך  אין  שקולים 
דעה  יורה  )חלק  סופר"  "כתב  בשו"ת  זה 
סוף סימן כז( וגם בשו"ת "יביע אומר" של 
מו"ר עטרת ראשנו מר"ן רשל"ץ הרה"ג רבנו 
דעה  יורה   – ו'  בחלק  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה 
דף – רכב עמוד ב.  וכך גם כתב רבנו מר"ן 
רשל"ץ בסיפרו ילקוט יוסף – יורה דעה חלק 

ב – עמוד ריג.

5. אם בישל או טחן או ריסק במיעוט המצוי 
מותר דהוי ס"ס. 

את"ל דנקטינן כשיטת המחמירים במיעוט 
נקטינן  וכן  ודעימיה,  המשכנ"י  המצוי, 
בדיקה  חיוב  דיש  המחמירים  כשיטת 
טורח  דהוי  היכא  אפילו  דרבנן  במילתא 
גדול, מכ"מ היכא דאיכא ספק ספיקא כגון 
ספק  דיש  וכתשן/ריסקן/בישלם,  עבר  אם 
אחד דהוי רק מיעוט המצוי דשמא אין בריה, 
ויש עוד ספק אם נשאר בריה שלמה אחר 
הכתישה וכו' אז וודאי יהא מותר. ויסוד זה 
הקצר  )ת"ה  הנ"ל  הרשב"א  בשו"ת  מבואר 
בית ג' שער ג'( וכן נפסק בשו"ע )יו"ד סימן 
ק' ס"ט( דמותר דהוי ס"ס, ספק נמצא ספק 
לא נמצא, ואת"ל נמצא ספק נטחן ספק לא 

נטחן, ופסקינן לקולא ע"ש.

דאחרי  המציאות  עפ"י  ברור  זה  ובנ"ד 
השטיפות והבדיקות שנעשה ע"י המפעלים 
או  כותשין  או  שמרסקים  בדבר  הגדולים 
אין  אז  הייצור,  בזמן  ומבשלים  מחממים 
מציאות של "רוב נגוע", ואם כן לכל היותר 
הוי רק מיעוט, והוי ס"ס ומותר, ס' נמצא 
ואין  ובטל,  שלמה  אינה  ס'  נמצא  ואת"ל 

שום חיוב לבדוק.

6. ריבת פירות שיש בהם חשש תולעים

יש לדון אם דין הנ"ל על מה שכתב הרב צמח 
לעשות  שמותר  נא  סימן   – בתשובה  צדק 
הדבש  לדין  דדמי  מתולעים  מפירות  יי"ש 
שאין כוונתו לבטל איסור וכמו שלמדנו את 
היסוד מדברי מהר"ם מרוטנבורג. ובכן כאן 
לא שייך דין של לבטל איסור מלכתחילה. 

)שו"ע יורה דעה סימן צט – סעיף ה/ו(

ובריבת פירות בין אם הריבה נעשתה מפרי 
שמצוי ומוחזק בו תולעים והפרי 
לא נבדק קודם הבישול ובין אם 
שעברו  מפירות  נעשתה  הריבה 
בדיקה לפני עשייה, יש כאן ספק 

ספיקא, ויש להקל בזה.

רכב(  עמוד  ו  חלק   – אומר  )יביע 
)ילקוט יוסף איסור והיתר – חלק 

ב – עמוד ריט(

חלק  מבריסק  מהר"ם  בשו"ת 
לחלק  שיש  כתב:  פט(  )סימן  ב' 
מתפוחים  ריבה  עשיית  בעניין 
ידי  על  האילנות  מן  הנושרים 
סימן  היא  נשירתם  אשר  רוח 
יש  האם   , המה  שמתולעים 
 , תולעים  ביטול  כדי  בפרות 

ואם בכלל מועיל הביטול. והעלה שם, שיש 
את  שעושים  מפעלים  בעניין  בזה  לחלק 
הריבות על ידי ישראל יש לאסור )דאסור 
מלכתחילה לבשל הפרות כדי לבטל ואפילו 
כיון  אסור  שזה  נראה  בזה  מכון  דאיו 
אם  אבל  בתולעים(.  מוחזקים  דהפירות 
ומותר  כלל  בזה  לחוש  אין  לגוים  שייך  זה 
שישראל  דבר  עכו"ם  מן  לכתחילה  לקנות 

אסור לבטלו.

 , שו"ת דבר שמואל – סימן רפו  כתבו:  וכן 
מחזיק ברכה )אות לה( , ערוך השולחן )אות 
לב  בן  מהר"י   , קיג(  )אות  צדק  זבחי   , ח( 
יעלה  יהודה  שו"ת  דס"א(,  דינים  )חידושי 
למהר"י אסאד )חלק א חלק יורה דעה סימן 

קכב(.

יוסף"  "ילקוט  בסיפרו  רשל"ץ  מר"ן  כתב 
איסור והיתר - סימן פך עמוד ריט:

ידי  על  הנעשית  )מרקחת(  פירות  ריבות 
תהליך של בישול אין לחוש לתערובת של 
תולעים שבאו מהפירות, ומותר לאכול את 
ריבה  עושים  אם  אבל  ללא חשש.  הריבות 
ולבודקם  לבררם  יש  שמוחזקים  מפירות 
בדיקה  בלי  נעשה  ואם  הבישול.  קודם 
ומה  ,בודק מה שיכול לבדוק לפנו אכילה 
שלא יכול לבדוק מותר מטעם ספק ספיקא.

7. האם מותר לטחון/לבשל במיעוט המצוי, 
היכא דאיכא טורח גדול לבודקו, כדי לעשות 

המוצר ספק ספיקא?

מבואר בשו"ת מהרש"ם )ח"א סימן קע"ד( 
שמותר לכתחילה לעשות מיץ מדובדבנים 
מבטל  זה  ואין  המצוי  במיעוט  מתולעים 
גדול  טורח  שהוא  מפני  לכתחילה,  איסור 
נחשב  גדול  דטורח  התולעים,  להוציא 
כדיעבד ולכן יש להתיר לכתחילה לטחון/
הספק  לנו  שיהיה  כדי  הדובדבנים  לבשל 
ספיקא דלעיל. )וכן איתא בט"ז יו"ד קל"ח 
שלמה  מנחת  בשו"ת  מבואר  וכן  סקי"ד(. 
שהוא  תולעים  דבדיקת  ס"א(  סימן  )ח"ב 
טורח גדול נחשב כדיעבד ובמיעוט המצוי 
מותר לבשל/לטחון לכתחילה. ובשו"ת בית 
יעקב )סימן פ"ד( ציטט את דברי המהרש"ל 
ס"ס(  )איכא  הנ"ל  וקמח  "בפירות  ופסק 

עין  להעלים  שרי  לבדוק  טורח  יש  ואם 
ושלא לבדוק, ובדבר שאין בו טרחא צריך 
לבדוק... אם הוא טירחא יתירא או מחמת 
היזק ]כגון שהפרי יתקלקל אם יבדוק כגון 
בפטל וכדומה[ רשאי להעצים עיניים ואין 
ראיה  יש  מפה  והנה  עכ"ל.  בדיקה"  צריך 
דמותר לטחון/לבשל בטורח גדול דהוי ס"ס.

תליתאי  טוטו"ד  )שו"ת  קלוגר  הגר"ש  וכן 
ס"ס קנ"ח( כתב בגרגירי חומוס שתולעים 
בתוך  מכוסים  והם  המצוי,  מיעוט  הוי 
הגרגיר, ופסק שמותר לבשלם בלי בדיקה, 
והסביר שאע"פ שיכול לבדוק ולפתוח קודם 
הבישול כאו"א בפני עצמו, מכ"מ אינו חייב 
לבדוק שהוא טרחא מרובה, והסביר שהיות 
והבדיקה  אחת,  בבת  כמה  לאוכלם  שנהגו 
טירחא  מקרי  זה  עצמו,  בפני  או"א  בכל 
שמקלקל  הפסד  יש  שגם  והוסיף  יתירא, 
וכן  לבדוק.  פתיחתו  ע"י  ונמחה  הגרגיר 

מפה יש ראיה דמותר לבשל דהוי ס"ס.

לכתחילה  הריבה   את  להתיר  יש  לסיכום 
לאור כל מה שצויין לעיל

מיעוט המצוי בתות.    .1

מוצר )ריבה( עברה בישול .   .2

לכתחילה  איסור  לבטל  ניקרא  לא  זה    .3
כנה"ג  כתב  וכך  יש/מועט(  ספק   (
ובהגה"ט סימן צט – טז – שאיסור לבטל 
איסור לכתחילה הוא היינו בודאי איסור 
אבל בספק איסור מבטלים. וכ"כ בשו"ת 
עוד  ועיין  סב:  סימן  בסוף  סופר  חתם 

בשו"ת הר צבי )יורה דעה סימן לו(. 

נעשה על ידי גוי.    .4

)שו"ת  התולעים  לביטול  בכוונתו  איו    .5
תשובה  בפתחי  וגם  שמט(  סימן  ריב"ש 
יורה דעה סימן צט ס"ק –ד, ואם תרצה 
לומר שיש כוונה אז זה נעשה על ידי גוי 
כל  עבור  זאת  ועושה  יהודי  ידי  על  ולא 

הקונים.

אף  כלל  לחוש  ואין  ממנו  לקנות  מותר   
שעשה הכול ממוצר שהוא אפילו בחזקת 
רפו,  סימן   – שמואל  דבר  )שו"ת  נגוע 
השולחן  ערוך   , לה(  )אות  ברכה  מחזיק 
)אות ח( , זבחי צדק )אות קיג( מהר"י בן 
שו"ת  דס"א(  דינים  )חידושי  לב 
יהודה יעלה למהר"י אסאד )חלק 

א חלק יורה דעה סימן קכב(

6.  אפילו ברוב נגוע יש צד להתיר 
הבושם  ערוגות  שו"ת  עפ"ר 

בבדיקה מהירה ובצירוף ס"ס.

כדי  /לטחון   לבשל  מותר    .7
זאת  אם  ובצירוף  ס"ס  לעשות 

בדיקה קשה.

קיצוץ  רק  ולא  מועיל  בישול    .8
– פד(  )כף לחם  או מיעוך בלבד. 

בשם פרי תואר.
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 א שופטים שנת תשע"ג לפ"ק

  

ייםם  ללבברררר  ממצצייאאוותת  ההדדבבררייםם  בבעעננייןן  תתווללעעייםם  ייהה  בבאאטטללאאננטטייקק  ללצצוודד  דדגגייםם  בבעעווממקק  ההממננוודדוו״״חח  ממההננססייעעהה  בבאא

 ההננממצצאאייםם  בבבבששרר  ההדדגגייםם
  

מקודם אקדים בהקדמה שכמובן איני אומר שום דיעה בהלכה אם תולעי הדגים מותרים או אסורים שדבר זה לגדולי 

 עמוד רק מציאות הדברים שראיתי.הדור שייכי ובמקום גדולים על ת

  

  הנסיעה נתארגן על ידי הרב ר׳ מנחם שמואל טייטלבוים מב״ד טארטקוב 

ניה בחופי האטלנטיק בעיר גלאסטער מעסישאסעס והפלגנו בא July/23/13ביום שלישי לסדר עקב תשע״ג ולמספרם 

התולעים שבבשר הדג  הכון האיך ומתי קורלצוד דגים בעומק המים לברר בענין תולעים בדגים ולקבל תמונה יותר נ

ניה בה השתתפו והנסיעה היה שלב הראשון שהתחלנו בעזרת השם לברר ענין הזו בשעה שבע בבוקר הפליג הא

גם השתתף בה הרב מנירבאטור והרב ר מנחם  deep water fishing כעשרים איש יודע לצוד דגים בעומק המים

ן הנסיעה וגם השתתפו בהנסיעה ר׳ זלמן ראזען ור׳ יעקב יוסף זילבער מחנות שמואל טייטלבוים מב״ד טארטקוב מארג

NS fish  לעזור לחתוך הדגים ולבדוק הדגים, הנסיעה בים למקום צידת הדגים היה נסיעה של שתים וחצי שעה בערך

עצרנו בב׳  mainהגענו למחוז חפצינו מקום צידת הדגים בערך עשרים מייל לתוך המים ומכיון בערך נגד  03:9בשעה 

התחילו בעבודתם  הציידים  ft deep 240 הדגים הם מקומות לצוד דגים אחד סמוך לחבירו כפי מה שהקאפיטאן אמר 

 codדג  הדגים שבדקנו היה  רוב cod,haddock,and Pollack סוגי הדגים שניצדו היה fishing rodהיה ע״י  הציידה 
 שבו ידוע שנמצא הרבה תולעים.

 

 קה היה:אופן הבדי

בלי לפתוח ולחתוך בכלל בהבני מעים רק חתכו מגב הדג בחוץ והורידו כל הבשר  (fillet)תיכף כשניצוד הדג עשו פילה

 ,היה מלא תולעים מקצה אל קצה מהראש עד הזנב  cod, and haddockהבשר בדג  וכפי מה שראינו במו עינינו 

בדקנו גם הבני מעים של הדגים  ,ל לא במקום הבני מעיםוהרבה הרבה תולעים היו בבשר העב למעלה מהשדרה ובכל

 .גם על הדקין בין הקרומים היה תולעים ,היה מלא תולעים cod, and Pollockומצאנו שכבד הדגים 

 

באמצע הדקין  גי שרצי המים ואח״כוגם חתכנו ובדקנו הדקין של הדגים וראינו שבהתחלת הדקין )זפק( היה הרבה ס

 .היה כלו רק פרשבסוף הדקין ואח״כ  בין הפרש  מעורב  בה תולעים בהדקיןהיה הר Pollockבדג 
אינו דומה להתולעים שמצאנו בבשר ובכבד בשלשה חילוקים )ומכל  התולעים שמצאנו בתוך הדקין עם הפרש לדעתי 

 .הדגים שבדקתי עד עכשיו בחנות הדגים לא מצאתי תולעים הללו בתוך הבשר(

 .קצותיו ותולעים הללו הם חד רק בקצה אחד א( תולעי הבשר הם חד בשתי

 .ב( תולעי הבשר הם חלק בכל ארכו ותולעים הללו הם עם קצת חליות

 .מתולעי הבשר הקטניםעבים ויותר בשר בך חצי האורך של התולעים הארוכים הנמצאים ג( תולעים הללו הם בער

 

  .נראה כמו תולעי הבשר דקים מאוד בתוך הדקין מעורב בין הפרש שתי תולעים  haddockעוד מצאנו בדג 

 

שלמים לחתכו ולבדקו למחר לראות אם יש איזה שינו אם משאירים הבני מעים ולא  codגם לקחתי עמי שלשה דגי 

בדקתי שלשה הדגים  ואכן למחר בצהרים  NS fishתיכף, למשך הלילה שמתי הדגים במקרר בחנות  מנקים הדגים 

בלי לנגוע בכלל בהבני מעים והיו ממש כדאתמול הבשר היה מלא תולעים חיים  (fillet)האלו גם כן באופן של פילה 

 ,Pollockמקצה אל קצה, הכבד היה מלא תולעים, הדקין היה מלא תולעי הדקין כמו שראינו אתמול בדג  

ל בדג גם מצאתי בבני מעים של אחד מהדגים שתי תולעים חיים דומות לתולעי הבשר דקים מאוד כמו שמצאנו אתמו

.haddock 

 בבאאטטללננטטייקק  ההםם::    בבדדגגייםם  ההללללוו  בבממקקווםם  ההזזההההתתממצצייתת  ששרראאייננוו  
    )אגב רוב מהנוסעים לא הרגישו בטוב והכביד על הבדיקה( עדיין נשאר הרבה ספיקות  א( צריכין לבדוק עוד

  הבשר . ב( התולעים נמצאים כבר בחיי הדג בתוך 

  גם לא במקום הבני מעים. נמצא מחיים בבשר הדק מקצה אל קצה codג( התולעים בדג 

  ומקצה אל קצה.  גם בבשר העב למעלה משדרת הדג  נמצא מחיים  codד( התולעים בדג 

  כמו בבשר. עביםה( התולעים שנמצאים בכבד ובבשר נראה דומות ומכוונות רק שבכבד הם לא 

  ו( התולעים בהדקין אינו דומה בכלל לתולעי הבשר בשלשה שינוים. 

  ק״מ אם מנקים הבני מעים תיכף או לא. ז( אין שום נפ

  מצאנו תולעים בתוך הבשר. haddockח( גם בדג 

בתוך הדקין בין מצאנו תולעים דקים חיים  ( codואחד שבדקנו למחר   haddockט( בשתי דגים )אחד שבדקנו תיכף 

          הפרש נראה דומות לתולעי הבשר. 

חיים בתוך הדקין מעורב עם הפרש דקים  בני מעים מצאתי שתי תולעיםעם הנשאר במקרר למשך הלילה י( גם בדג ה

  ולא נקב לתוך הבשר כל הלילה .  דומות לתולעי הבשר 

מונח על האניה אחרי שהורידו הבשר ממנו וגם כשנשאר הדגים  יא( לא ראינו שום נקבים בהדקים גם כשנשאר הדקין 

  עם הדקין למשך הלילה.

לבדוק עוד סוגי דגים ובשאר מקומות אולי  ונזכה יים )משלמי ההוצאות( עוזרים והמסואסיים בברכה והצלחה לכל הע

 ונזכה לביאת ינון במהרה בימינו אמן נוכל לברר מציאת הדברים 

 

 בברכה והצלחה

 מענדל איינהארן

החרקים בתעשיית המזון

)להבדיל  המשגיחים  לציבור  ידועות  בהכרח  אינן  וידע  העובדות 
מבעיית החרקים במטבחים המוסדיים(  ובנוסף נושא בעייתי זה 
הרבנות  של  דגש  בשימת  כמו  ביותר  ונרגש  עלה  לאחרונה   רק 

הראשית לישראל במוצרים מיובאים בפרט .

לכן ברצוני להבהיר את הנושא יותר למיטב נסיוני

נושא זה אחלק ל4 סוגי מזון

המזון הנוזלי )מיצים וכדומה(

המזון המוצק המרוסק )רסק, ריבות( 

פירות מיובשים ירקות קצוצים או עלים מיובשים(

המזון השלם

המזון הנוזלי 

יער ברור הדבר שמיצוי הפרי  פירות  לדוגמא מיצי פטל או שאר 
אינה בהכרח גורם לריסוק החרקים הזעירים כי בדרך כלל המיצוי 
נעשית על ידי דחיסה של הפרי ולא טחינה כמו בזיתים, לכן בעיית 

החרקים אינה נפתרת רק אם המוצר עובר סינון.

אבל כאן כדאי להדגיש שסינון רגיל אינה מועילה היות והוא עובר 
בלחץ, לכן צריך לפחות סינון ב250 מש' כדי לקבל תוצאות רצויות. 

הבעייה היא במפעלים הרוצים להוסיף אחרי הסינון חלקים מבשר 
של הפרי כדי לשוות לה מראה יותר טבעי או מירקם פחות נוזלי, 
לכן יש לשים לב שיטחנו אותו דק מאוד, )אין אני נכנס כאן לאין 
לצורך  נעשית במטרה  זו  וטחינה  היות  לכתחילה,  איסור  מבטלין 

ייצור ולא למטרת ביטול ועוד על ידי גוי(. 

שהמיץ  סחיטה  מכונות  סוגי  יש  תפוזים  במיץ  שגם  לציין  ראוי 
הנסחט לא יורד באופן ישיר אלא עולה על גדותיו ונוגע ומתערבב 

בקליפת הפרי כך שתוך המיץ אפשר למצוא כנימות. 

בריבות  מצוי  )בעיקר   . טחונים  ופירות  עלים  או  מוצק  מזון 
מפירות יער( הרסקים למיניהם וריבות וקונפטורות, 

יש לשים לב שהמפעלים המכינים קונפטוריות אינם נוהגים לטחון 
את הפרי היות והיא כבר נמעכת מהבישול ועוד יש להם אינטרס 

להשאיר חתיכות פרי. 

לכן יש צורך לוודאות שהפרי עובר שטיפה כך שיהיה ספק  וריסוק 
שיהיה ספיקא, ולהקפיד שהריסוק יהיה לגודל של החרק הכי זעיר 
. שאז יש כבר ספק אם  המצוי בפרי זה )נהוג לומר בזה 2 מ"מ( 

הרב מאיר שיף שליט"א
משגיח תחום חרקים בבד"ץ מאור הכשרות
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 א דר״ח אלול תשע״ד לפ״ק 

  Wild Salmonבדגי ין תולעים הנמצאים לברר מציאות הדברים בענ לאלאסקאדו״ח מהנסיעה 

זכיתי עכשיו לראות ולבדוק דגים  היננו להוסיף שתודות לקל בורא עולם שנה אחרי הנסיעה בים האטלנטיק 

בים  לפני שנה שונה לחלוטין ממה שראינו ובשביל שנתחדש לנו הרבה ידיעות west costשניצודו בים הפסיפיק 

 .שראינו ונתחדש לנו בנסיעה הזו םהאטלנטיק לכן אכתוב פרטי הדברי

ומקודם שאתחיל הדו״ח הנני מגלה דעתי עוד הפעם שלא באתי בזה לכתוב ולומר שום דיעה בהלכה אם 

רק אכתוב מציאות ותמצית  ,שדבר זה לגדולי הדור שייכי ובמקום גדולים על תעמוד תולעי הדגים מותרים או אסורים

 .הדברים שראיתי

ליד  באלאסקא  Ketchikanבעיר  יחד עם ר' שמואל דוד איידלשטיין הי"וב היתי בחמשה עשר באב 

לראות אם  S. Bertramחברת  הלכנו בשביל ,wildשל דגי סלמון hatchery במקום שנמצא ה  Pacific Oceanה

וכפי בקשת הרב מנירבאטור שליט"א הלכנו מקודם לראות ולבדוק ענין התולעים  Canned Salmonאפשר לייצר 

שמגיע ספינות  הלכנו למקוםאים בדגים ומשום התוצאות שראינו החליט הרב מנירבאטור שליט"א שלא לייצר. הנמצ

הדגים מגיעים כשהם עדיין שלמים  ,בעומק המים fishing rodקטנות של אנשים פרטיים שהולכים לצוד דגים עם 

שהם  serviceיש להם  מיםהנ״ל ליד ה ובמקום ,כמה מהדגים עדיין היו מפרכסים בערך כשתי שעות אחרי שניצודו 

כשהינו  filletהסדר שהם חותכים הדגים הוא שאין לוקחים הבני מעים רק עושים  ,מנקים ואורזים הדגים, חותכים

במקום הזה בדקנו רק הבני מעים שהם זורקים ולא הבשר  (halibut)ודגי האליבט ( King, Pink) שמה הגיע דגי סלמון

וגם  בחוץ וגם בתוך הכבד )בצד החיצון(ומצאנו בדגי סלמון תולעים מונח על הבני מעים מ ,ששייך לאנשים פרטיים

  .חתכנו הדקין ומצאנו תולעים בתוך הדקין מבפנים מעורב עם הפרש

בדקנו ג״כ מקודם הדקין מבחוץ והיה מלא וגדוש תולעים על הבני מעים מבחוץ וגם  (halibut) טבדגי האליב

וגם ראינו דבר פלא בתחילת הדקין )הזפק( ראינו הרבה תולעים  .נימים היה מלא תולעיםהכבד ושאר איברים הפ

כל הנ״ל היה בבדיקת צד החיצוני של הדקין אח״כ  )תמונה א( שניקבו הדקין והם בתוך עובי הדקים וחציים לחוץ

תחובים בעובי הדקין וחציו  בפנים הדקין הרבה תולעים מונחים בפנים הדקין וגם כמה מהם היו הדקים וראינו  חתכנו 

גם ראינו הדקין מלא נקבים עם קורט דם נראה )כמו מסננת( כנראה הם חורים  חלל הפנימי של הדקין וחציים לחוץב

 .)תמונה ב( איפו שהתולעים נקבו הדקין

 ובדקנו שםfishing rod וצודין דגים עם  איפו שאנשים פרטים עומדים  מיםמשם המשכנו והלכנו לגשר על ה

על הדקין ווראינו תולעים: מונחים בחלל הבטן,  ( דקות אחרי שנצידו שעדין היו מפרכסיםKing, Pinkכמה דגי סלמון )

בתוך הבשר, וגם בדג אחד  ומצאנומאותו דג הבשר גם תולעים מונחים בפנים, בדקנו  מצאנומבחוץ, חתכנו הדקין ו

 .)תמונה ג( ו לחוץין וחציו בפנים הדקין וחציראינו תולעת אחד שניקב הדק

  ההתתממצצייתת  ששרראאייננוו  בבממקקווםם  ההזזהה  בבדדגגייםם  ההננ״״לל

  גם ברגעים אחרי שניצודו (וכדומה כבד, דקין,)על איברים הפנימים  ,א( ראינו תולעים בחלל הבטן

   ראינו תולעים בבשר גם ברגעים אחרי שניצודו ב( 

 ם כשתי שעות אחרי שניצודוג( ראינו תולעים בפנים הדקין מעורב עם הפרש גם ברגעים אחרי שניצודו וג

   כנראה מתולעים שנקבו הדקין ראינו חורים בדקין עם קורט דם כשתי שעות אחרי שניצודו ד( 

וגם כשתי  ( ראינו תולעים תחובים בעובי הדקין וחציו בתוך הדקין בפנים וחציו בחוץ גם ברגעים אחרי שניצודוה

  שעות אחרי שניצודו

 נו תולעים בבשר ראינו תולעים גם בהדקין בפניםו( בדגי סלמון באותו דג שראי

בתוך הבני מעיים הם דומות ומכוונות בגודלם ועל האברים הפנימים והבני מעים  ,התולעים הנמצאים בבשר( ז

 וצבועים( עוביםהם לפעמים יותר  halibut)רק שבתוך הבשר של  עובייםוב

ונזכה לביאת ינון  משלמי ההוצאות S. Bertram Incואסיים בברכה והצלחה לכל העוזרים והמסעיים 

 .במהרה בימינו אמן

 כוח"ט בברכה והצלחה

 מענדל איינהארן

החרקים נשארו שלימים ואפשר לסמוך 
של  ספיקא  שבספק  שוהותהרשבא  על 

בריה היא ומתבטל . 

המזון המיובש. 
ברור הדבר שאם המוצר טחון יש צורך 
באופן  והטחינה  לוודאות את השטיפה 

הנ"ל . הבעיה שבדרך כלל המזון הטחון או המיובש הם חתיכות 
גדולות ואינן נשטפות כדבעי. 

לכן אחלק אותם לשניים. מוצרים שהחרקים הם על הפרי והירק 
מבחוץ עלים התהליך הוא שהמיובש בחום בדרך כלל הססטוס 
המצוי  מיעוט  מקסימום  נגיעות  היא  הייבוש  אחרי  העלים  של 
שוטפים  הם  אותם  לייבש  שבכדי  באירופה  במפעלים  בפרט 
צנטרפוגה(  )כמין  במנהרה  הייבוש  לפני  אותם  ומעבירים  אותם 
שמפרידה את המים מהמוצר כך שהחרקים אינם נשארים בדרך 
כלל על הפרי. וגם הייבוש עצמו מועיל בדרך כלל להפריד אותם 
בסינון שעובר אחר כך . גם בייבוש בהקפאה התהליך זהה .  והסוג 
פטל  כגון  הפרי  תוך  נמצאים  והירק שהחרקים  פירות  הם  השני 
כרגע  לה  גדולה שלא מצאתי  בעיה  אוכמניות פטריות שכאן  או 

פתרון. 

פרי או ירק שלם או חתוך או קצוץ.
שטיפה  מלשטוף  חוץ  פיתרון  אין  כאן   
מועילה, שזה גם לא מועיל לחרקים פנימיים 
תעשייתי  בייצור  לעשות  מציאותי  ואינו 
גפן כדי  המוצרים מסויימים, לדוגמא, עלי 
להגיע לניקיון מירבי צריכים לשטוף אחת 
הצדדים.  משני  הברשה  עם  בנפרד  אחת 
הייתי בעשרות מפעלים של עלי גפן ועוד לא מצאתי אחד שיסכים 
לעשות כן ללא שהלקוח ישלם על זה מחיר לא משתלם. להבדיל 
שטיפה  לעבור  שיכולים  וכדומה  סלרי  תרד  עלי  הקצוץ  מהירק 

בג'קוזי טוב העלי גפן אינם נשטפים בג'קוזי חזק.

ולהיפך בתות שדה עם ג'קוזי טוב והברשה הגענו כבר לתוצאות 
טובות מאוד של ניקיון . 

ידועים  הדברים  בארץ  המשווקים  הקצוצים  העלים  בכל  גם  כך 
שאפשר להגיע לרמה טובה מאוד. וזה ברור שפרי הפטל לסוגיו 
אי אפשר לנקות כלל, כמו כן אוכמניות הנגועות ברימות בפנים 

אי אפשר לנקות.

יאכלו ענוים וישבעו
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הרב משה וייא שליט"א
מח"ס "בדיקת המזון כהלכה"

הגמרא במסכת חולין ]סז:[ "דרני ]תולעים[ דבשרא 
]בדגים[  דכוורי  אסירי,  לעור[  הבהמה  בשר  ]בין 
לי  ]תערבי  אבלע  לאימיה  רבינא  לה  אמר  שריין, 
את אותם תולעים בתוך הדג כדי שלא ימאס לי[ 
לי ואנא איכול, א"ל רב משרשיא בריה דרב אחא 
לרבינא מאי שנא מהא דתניא ואת נבלתם תשקצו 
לרבות דרנים שבבהמה, א"ל הכי השתא , בהמה 
בשחיטה היא דמשתריא והני מדלא קא מהניא להו 
שחיטה באיסורייהו קיימן ]כיון שנוצרו בבהמה הם 
צריכים שחיטה ושחיטה אינה מועילה להם[, אבל 
המים[ בעלמא משתרי  מן  ]הוצאה  דגים באסיפה 
והני כי קא גבלן ]נוצרו[ בהיתרא ]ויתבאר בהמשך 

מדוע אינו אסור מדין תולעת[ גבלן"
מהראשונים משמע שההיתר של תולעים הנמצאים 
שהתולעים  לנו  שברור  משום  בוא  הגד  בבשר 
נוצרים בתוך בשר הדג עצמו ולא באו מבחוץ ולכן 
תלז[  סי  טריפות  ]הל'  זרוע  האור  וז"ל  מותרים. 
דמינהייהו  לנו  הוא  ברור  בכוורי  תולעים  "אבל 
גבלי" עכ"ל. וכן הוא במאירי ]חולין שם[ "ומורנא 
והן  בבהמה  הן  הבשר  בתוך  הנמצא  תולעת  הוא 
בדגים, ודאי לא מחוץ באו אלא שם נתהוו" עכ"ל. 
וכן  ע"ב[  פ"ב  הקצר  הבית  ]תורת  רשב"א  ועי' 
אלא  מבחוץ  שבאו  אפשר  היה  "שלא  הר"ן  כותב 
ובים  הובא בהגהות אשר"י  וכן  נוצרים מבשרם". 
של שלמה ]פ"ג חולין ס' קד[ ובחינוך ]מצוה קסג[. 
]ועי' ברמב"ם ]פ"ב מהלכות מאכלות אסורות הל' 
י"ז[ שמחלק בין תולעים שבאו בחיי הדג שתמיד 
אסורים, לבין אלו שבאי לבשר לאחר מיתת הדג, 
עם  הסכימו  לא  הראשונים  שאר  אך   , שמותרים 

דבריו[.
וכן נפסק בשו"ע ]סימן פד סעיף טז[ "והנמצאים 
בדגים וכו' בין עור לבשר או בתוך הבשר מותרים" 
ומבאר הש"ך ]שם ס"ק מג[ וז"ל והנמצאים בדגים 

אבל  לתוכן,  אתו  דמעלמא  אסורים  במעיהם 
הנמצאים בהם בין עור לבשר שרי, דמהם גדלים, 
ולית בהם מושם אבר מן החי, דהא דגים באסיפה 

בעלמא סגי להו".
קרובות  ולעיתים  היות  בימינו  מעשית  זו  שאלה 
וכן  ים,  דגי  בשר  בתוך  קטנים  תולעים  מצויים 
בין העור לבשר, ועקב שינויים אקולוגיים החלים 
על  לדון  ויש  ומחריפה,  הולכת  התופעה  בעולם 
דעת  ולפי  היות  ופוסקים,  בגמ'  המבואר  ההיתר 
המדענים בימינו, תולעי הדגים נוצרים במים ורק 
לאחר מכן חודרים לתוך בשר הדג. לפי המדענים 
גודלם  הפתוח,  בים  נמצאים  התולעים  כאשר 
מיקרוסקופי ולא ניכרים לעין. הם נבלעים על ידי 
וגדלים בתוך קיבתם. הסרטנים  סרטנים קטנים, 
עם התולעים בתוכם נבלעים על ידי דגים קטנים 
ואלו האחרונים נבלעים על ידי דגים יותר גדולים 
]הם דגי המאכל המגיעים לשווקים[, ודרך קיבתם 
מכן  לאחר  הדגים.  בשר  לתוך  נוברים  התולעים 
ובתוך  הים  כלב  ידי  על  נבלעים  הגדולים  הדגים 
הביצים  ביציהן,  את  מטילות  התולעים  קיבתם 
מהם  הים.  כלב  הפרשות  עם  הפתוח  לים  יוצאות 
יוצאים שוב תולעים מיקרוסקופיות הנבלעות על 

ידי סרטנים קטנים, וחוזר חלילה.
בים  היו  התולעים  שבתחילה  זה  תיאור  פי  על 
שהתולעים  נמצא  הדג,  לגוף  מחוץ   – הפתוח 
לכאורה  ולפי"ז  פרשו,  כבר  הדג  בבשר  הנמצאים 

הם צריכים להיות אסורים על פי ההלכה.
]במדריך  שליט"א  פאלק  אלי'  הרה"ג  וידידי 
מאחר  להיתר,  סברא  כתב  תולעים[  לבדיקת 
היא  לדג,  מחוץ  הפתוח  בים  בהיותה  והתולעת 
בעין,  לראותה  אפשר  ואי  מיקרוסקופי,  בגודל 
קיימת  אינה  כיאלו  ההלכה  פי  על  הדבר  נחשב 

היא  ששם  הדג,  בתוך  היא  כאשר  ורק  ומותרת, 
אז  רק  כאילו  נחשב  לעין,  הנראה  לגודל  מגיעה 
"נולדה" – כשהיא בתוך דבר תלוש-  ואף פעם לא 

פירשה ממנו, ולכן היא מותרת.
הלכה  הפוסקים,  רבותינו  דעת  שאלנו  כאשר 
למעשה בענין זה לפני שלושים שנה, נקטו שהיות 
שתולעים  מציאות  קיימת  אינה  המדענים  ולדברי 
נוצרו בתוך בשר הדג בעצמו, ותמיד באו מבחוץ 
א"כ דבריהם סותרים את דברי חז"ל, ולכן אין אנו 
מתחשבים בדעתם ולא זזה הלכה פסוקה ממקומה, 
ואין לחוש לתולעים הנמצאים בתוך בשר הדג, כן 
שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל, מהגר"נ קרליץ 
שליט"א, הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, והגר"ח גריינמן 
]להגר"ש  שלמה  משנה  בשו"ת  מצאתי  וכן  זצ"ל, 
פיינשטין  משה  ר'  הגאון  בשם  שליט"א[  גראס 
זצ"ל  מקלויזנבורג  האדמו"ר  דעת  היא  וכן  זצ"ל, 
וכן הורה הגר"י וייס זצ"ל לוועד הכשרות של העדה 
החרדית ירושלים ששאלו את הגר"ח פאדווא זצ"ל 
והתיר, וכן הגאון רבי טוביה וויס שליט"א גאב"ד 

העדה החרדית.
ולביאור הטעם: כאשר הצגנו את שאלותינו בפני 
זו  סברא  שקיבלו  היו  שליט"א  הפוסקים  גדולי 
היו  הם  וכאשר  היות  שפירשו,  נחשבים  הם  שאין 
במים גודלם היה מיקרוסקופי. כן שמענו מהגרש"ז 
הגרב"צ  שליט"א  קרליץ  הגר"נ  זצ"ל,  אויערבאך 
אבשא שאול זצ"ל, הגרי"י פישר זצ"ל, ומהגרי"ש 
אלישיב זצ"ל שמעתי סברא הפוכה, היות ותולעת 
זו שהיא כעת בגודל הנראה לעין היתה פעם בחוץ 
]אפי' שהייתה אז קטנה[ נחשב שפירשה ואסורה. 
קיבל  שלא  אעפ"י  להיתר,  פסק  למעשה  אמנם 
סברא זו שאינם נחשבים שפירשו. ובחורף תשנ"ז 

כאשר בארה"ב נתעורר שאלה זו מחדש.

נספח
נאמנות המידע המדעי

ולהפך  ברורות,  הוכחות  מתוך  תמיד  אינן  במחקריהם  המדענים  לציין שמסקנות  יש 
פעמים רבות דבריהם מבוססים על השערות וסברות כפי שמצוטט בספר מדעי העוסק 

בתולעים "המידע על מחזור החיים של תולעי דגים הוא דל, מקובל בדרך כלל..."
מציאות 

קיימים בעולם עשרות אלפי סוגי טפילים במים, בין מים מתוקים ובין מים מלוחים 
לגבי  רק  לא  הוא  שהנידון  כך  ב'[  כרך  כהלכה  המזון  בדיקת  בספרנו  תמונות  ]ראה 
תולעי אניזקיס אלא לטפילים הרבים המצויים במים וחודרים לכמעט כל סוגי הדגים. 
והמומחה ד"ר טרי דיק כותב שכל הדגים הגדלים במים פתוחים מצוים בהם טפילים 

ALL OPEN WATER CONTAIN  PARASITES" : שונים
נושא  על  ומקיף  מוסמך  מדעי  ספר  שהינו   PARASITIC WORMS OF FISH" בספר  
תולעים בדגים שיצא לאור בשנת 1994 >ע' 2< מביא שבשנת 1985 כבר היו מוכרים 
למדע כ – 30,000 סוגים של תולעים בדגים, ומשערים שמצויים עדו רבים יותר, כך שכל 

דג בין הגדל במים מלוחים או במים מתוקים, מצויים בו כמה סוגי תולעים.
ואם חוששים לאיסור, לכאורה צריכים לאסור כמעט את כל דגי הים, כגון טונה, הרינג, 
בקלה, מרלוזה, פולוק, קוד, סלומון, הליבוט, מקרל, סול ועוד רבים מדגי הים. גם בדגי 

בריכות כגון בורי או רקפיון מצויים תולעים בבשר.
הכשר לדגים

כל וועדי הכשרות הידועים בארץ ובעולם כגון בד"ץ העדה החרדית, הרב לנדא, מחזיקי 
הדת, חתם סופר, כדתיא, OK' OU ,אינם אוסרים תולעים אלו כשהן בתוך בשר הדג.

דגים  הדגים,  בחנויות  לשווק  שלא  היא  החרדית  העדה  של  הכשרות  וועד  מדיניות 
שמצויות תולעים בבשרם, אך אינם נמנעים מלשווק דג הערינג, מקרל מעושן למרות 

היותם מוחזקי בתולעי איניזקיס בבשרם.

א. ביצים.  
ב. תולעים זעירות בוקעות מהביצים.  
ג. סרטנים קטנים בולעים את התולעים.
ד. דגים קטנים בולעים את התולעים.  

ה. דגים גדולים )דגי מאכל( בולעים את הדגים הקטנים 
עם התולעים.  

ו. כלב הים אוכל את הדגים הגדולים עם התולעים. 
בקיבתו מטילות התולעים ביצים חדשות, הנפלטות עם 

הפרשותיו לים הפתוח, וחוזר חלילה.  

ז. תולעי אניזקיס בהגדלה.

מחזור התפתחות תולעי אניזקיס
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טבלת סיכום
נגיעות בדגים המשווקים בישראל

* נגיעות זו מצויה כמעט בכל דגי הים, ואין אפשרות להסיר את כל התולעים שבתוך בשר הדג.
בשו"ע )יו"ד סי' פ"ד סעיף ט"ז( נפסק שתולעים אלו אינן אסורות, ראה לעיל עמוד 209 הערה 1. 

ביאור בהרחבה מופיע בספרנו בדיקת המזון כהלכה כרך א, בחלק ההלכה )פ"ג הערה 23(.

אופן/ מקום שם הדגתמונת הדג
הגידול

אופן 
אופן הניקוי / הנגיעותהשיווק

השימוש

Grass Carp

לרניאה, מצונןבריכותאמור
ארגולוס

על העור 
ובראש

לצרוך רק 
המשווק תחת 

השגחה מהודרת.

St. Peter's Fish

אמנון
אדמונית, 

מושט

בריכות,
כינרת

לעתים מצונן
לרניאה על 

העור

להסיר מקומות 
שישנו כעין פצע 

אדום ויוצא ממנו 
חוט אפור.

Tilapia

אמנון
טילפיה

פילה סין
קפוא

בחזקת נקי

Gray Mullet

בורי
קיפון

בריכות, 
כינרת

לעתים מצונן
לרניאה על 

העור

להסיר מקומות 
שישנו כעין פצע 

אדום ויוצא ממנו 
חוט אפור.

Striped Bass

לעתים מצונןבריכותבס
לרניאה על 

העור

להסיר מקומות 
שישנו כעין פצע 

אדום ויוצא ממנו 
חוט אפור.

Sea Bass

בס
לברק

פילה סין
קפוא

בחזקת נקי

Hake

בקלה
מרלוזה

פילה ים
קפוא

יתכן תולעים 
בבשר*

Whiting

בקלה 
צעיר

תולעים דג קפואים
בחלל הבטן 

ויתכן תולעים 
בבשר*

קשה לנקותו, מן 
הראוי להמנע 

מאכילתו.

Red Mullet

ברבוניה 
מולית אדומה

מצונן/ים
קפוא

ר בחזקת נקי
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אופן/ מקום שם הדגתמונת הדג
הגידול

אופן 
אופן הניקוי / הנגיעותהשיווק

השימוש

Barramundi
Sea Perch

לעתים מצונןבריכותברמונדי
לרניאה

להסיר אזורים 
עם פצע אדום 

שיוצא ממנו כעין 
חוט לבן.

Gilt Head Sea Bream

בחזקת נקימצונןכלובי יםדניס

Hake

פילה יםהייק
קפוא

בחזקת נקי

Halibut

תולעים דג קפואיםהליבוט
בחלל הבטן 

ויתכן תולעים 
בבשר*

לנקות היטב את 
חלל הבטן.

Herring

הרינג 
מטיאס

תולעים כבושים
בחלל הבטן 

ויתכן תולעים 
בבשר*

לנקות היטב 
את חלל הבטן 

/ לרכוש מעובד 
תחת השגחה 

מהודרת.

White Fish

תולעים בחלל קפואאגמיםווייטפיש
הבטן ולעתים 

בבשר*

לרכוש רק 
המשווק תחת 

השגחה מהודרת.

Pollock

זהבון 
פולוק

יתכן תולעים קפואים
בבשר הדג*

Tuna

קפוא / יםטונה
שימורים

בחזקת נקי

Silver Carp

בריכות / כסיף
כינרת

לרניאה מצונן
וארגולוס על 

העור

לרכוש רק 
המשווק תחת 

השגחה מהודרת.

Sea Bass

בחזקת נקימצונןבריכותלברק

Grouper

לוקוס
יפו, דקר

מצונן / ים
קפוא

מצונן: 
תולעים בחלל 

הבטן.
קפוא: יתכן 

תולעים 
בבשר*

לנקות היטב את 
חלל הבטן.

Lax

לקס
בבוז, קרסין

לרניאה על מצונןכינרת
העור, 

תולעים בראש

מן הראוי להמנע 
מאכילתו.

בדיקת המזון כהלכה • בדיקות 246

אופן/ מקום שם הדגתמונת הדג
הגידול

אופן 
אופן הניקוי / הנגיעותהשיווק

השימוש

Palamida

פלמידה
לקרדה, 

סקומבריה

מצונן / ים
קפוא

תולעים בחלל 
הבטן ויתכן 
בבשר הדג*

לנקות היטב את 
חלל הבטן.

Cod

פילה: נקי קפואיםקוד
מנגיעות 

בחלל הבטן.
שלם: תולעים 

בחלל הבטן 
ויתכן בבשר 

הדג*

לנקות היטב את 
החלל הבטן.

Cod

בחזקת נקימצונןבריכותקוד

Shibrun, Corvina

בחזקת נקיקפואיםקורבינה

Carp

בריכה / קרפיון
כינרת

נגוע בטפילים מצונן
על העור 

והראש

לקנות רק 
המשווק תחת 

השגחה מהודרת.

Rotbarsh

רוטברש
דג אדום

נגוע בחוץ קפואים
על ידי טפיל 
ובחלל הבטן 

תולעים ויתכן 
תולעים 
בבשר*

מן הראוי להמנע 
מאכילתו.

Sprats

תולעיםקפואיםשפרוט
בחלל הבטן

לנקות ולשטוף 
היטב את חלל 

הבטן.
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אופן/ מקום שם הדגתמונת הדג
הגידול

אופן 
אופן הניקוי / הנגיעותהשיווק

השימוש

Red Drum

בריכות - מצונןבריכות / יםמוסאר
בחזקת נקי.

ים - תולעים 
בחלל הבטן

לנקות היטב את 
חלל הבטן.

Mackerel

מקרל
קוליאס

תולעים בחלל קפואים
הבטן, ויתכן 

תולעים בבשר 
הדג*

לנקות היטב את 
חלל הבטן.

Nile Perch

נסיכת 
הנילוס

בחזקת נקיקפואאגם

Sole, Flounder

סול
פלייס, 

פלאונדר

יתכן תולעים קפואים
בבשר הדג*

Salmon

ים )סין, סלמון
ארה"ב, 

רוסיה, יפן(

טפיל על עור קפוא
ובראש. 

שלם: תולעים 
בחלל הבטן. 

פילה: נקי 
מתולעים 

בחלל הבטן 
ויתכן תולעים 

בבשר*

לנקות היטב את 
חלל הבטן והעור.

Salmon

כלובי ים סלמון
)נורווגיה, 

צ'ילה, 
ניו זילנד, 
סקוטלנד(

קפוא / 
מצונן

טפיל על 
העור, לעתים 
רחוקות בראש

לבדוק על העור 
ובראש אם מצוי 

טפיל.

Sardines

קפוא / יםסרדינים
שימורים

תולעים בחלל 
הבטן

לנקות היטב את 
חלל הבטן.

Kinneret Sardines

לרניאה על מצונןכינרתסרדינים
העור

להסיר איזור עם 
פצע אדום וחוט 

לבן.

Trout

בחזקת נקימצונןבריכותפורל

Trout

כינים על קפואכלובי יםפורל
העור

להסיר טפילים 
מעל העור.

Trout

תולעים בחלל קפואיםפורל
הבטן ויתכן 

תולעים
בבשר הדג*

לנקות היטב את 
חלל הבטן.
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אופן/ מקום שם הדגתמונת הדג
הגידול

אופן 
אופן הניקוי / הנגיעותהשיווק

השימוש

Palamida

פלמידה
לקרדה, 

סקומבריה

מצונן / ים
קפוא

תולעים בחלל 
הבטן ויתכן 
בבשר הדג*

לנקות היטב את 
חלל הבטן.

Cod

פילה: נקי קפואיםקוד
מנגיעות 

בחלל הבטן.
שלם: תולעים 

בחלל הבטן 
ויתכן בבשר 

הדג*

לנקות היטב את 
החלל הבטן.

Cod

בחזקת נקימצונןבריכותקוד

Shibrun, Corvina

בחזקת נקיקפואיםקורבינה

Carp

בריכה / קרפיון
כינרת

נגוע בטפילים מצונן
על העור 

והראש

לקנות רק 
המשווק תחת 

השגחה מהודרת.

Rotbarsh

רוטברש
דג אדום

נגוע בחוץ קפואים
על ידי טפיל 
ובחלל הבטן 

תולעים ויתכן 
תולעים 
בבשר*

מן הראוי להמנע 
מאכילתו.

Sprats

תולעיםקפואיםשפרוט
בחלל הבטן

לנקות ולשטוף 
היטב את חלל 

הבטן.

ר 
חב

המ
ת 

שו
בר

א, 
ט"

לי
ש

א 
 וי

שה
מ

ב 
הר

ת 
מא

ב' 
ך 

כר
 - 

ה"
לכ

כה
ון 

מז
 ה

קת
די

"ב
ר 

ספ
 ה

וך
מת

 



1 פ 8 " ש ת י  ר ש ת ׀  ת  ו ר ש כ ה ת  ו ר ו א מ

אופן בדיקת ה”סימנא טבא”
לראש השנה

בס”ד, ער”ה תש"פ

עפ”י ספרי “בדיקת המזון כהלכה” מאת הרב משה ויא
דכן לראש השנה תש"פ מעו

חותכים בסכין את הפרי לאורכו, פותחים ומוציאים את הגלעין. אם נראים פרורים כהים באיזור הגלעין )שהם הפרשות תמר יבש
של תולעת( אין להשתמש בתמר זה. 

מחזיקים את התמר הפתוח כנגד מקור אור )חלון או נורה(, ומתבוננים בצידו הפנימי והחיצוני אם מצוי חרק או זחל קטן. 
בתמר שהתיישן נוצרים גבישי סוכר לבנים שאינם סימן לנגיעות.

תמרים גדולים המשווקים בקירור, קליפתם חלקה וצבעם חום כהה - בדרך כלל נקיים וטוב לבדקם.תמר לח
מתבוננים אם מצוי נקב בקליפת הפרי, שהוא סימן לחדירת תולעת. פותחים את הרימון ואם רואים איזור חום בודקים רימון

בין הגרגרים אם מצויה תולעת. כתמים כהים שטחיים בגרגרי הרימון אינם סימן לנגיעות. רימונים הגדלים בגינה פרטית 
נגיעותם גבוהה.

תפוחים מסוג מעולה הם בחזקת נקיים. תפוחים באיכות בינונית, מתבוננים על קליפת הפרי אם מצוי סימן של חדירת תפוחים
תולעת – כמין פצע חום-אפור השקוע בקליפה – ומסירים את האזור הנגוע. 

לעיתים רחוקות, בעיקר בתפוחים מזן ענה, מצויות כנימות מגן בצבע חום-אפור על קליפת התפוח, הגורמות לכתמים 
אדומים על הקליפה. יש להסיר את הכנימות ע"י שפשוף קל בציפורן או בסכין. הכתם האדום שנותר על הקליפה לאחר 

הסרת הכנימה מותר באכילה.
ומן הראוי לקלף את  שלאק - לעיתים תפוחי עץ המיובאים מחו"ל מרוחים עם "שלאק", קיימת שאלה לגבי כשרותו 

התפוח. יש לברר אצל ועד הכשרות אם יש פיקוח על תפוחים מיובאים.
בחזקת נקי, מספיק לשוטפו או לקלפו.קרא

יש לפתוח את התרמילים, לבדוק אם יש בגרגרים כרסום או סימני חדירה של תולעים ולהסיר את הגרגרים הנגועים.רוביה טריה
1. הרתחה: מרתיחים את הרוביה בסיר עם מים בכמות פי שלשה מהרוביה. לאחר הרתיחה מכבים ומשאירים מכוסה רוביה יבשה

כשלש שעות.
2. בדיקה: שוטחים על כף היד כ- 10-15 גרגרים, ומתבוננים אם מצוי כתם כהה תחת הקליפה הדקה. מניחים את כף 
היד השניה על הגרגרים, הופכים את כפות הידיים ובודקים באותו האופן את צידם השני של הגרגרים הגלוי כעת לעין. 

אם מבחינים בכתם כהה תחת הקליפה מקלפים ובודקים אם מצוי שם חרק. 
כתם שחור המצוי על קליפת הגרגר הינו חלק מגידולו הטבעי של הרוביה וכן כתמים שטחיים בצבע חום או כתום - אינם 

סימן לנגיעות.  
נגיעות רבה אין  ולבדקם מבפנים. אם נמצאה  יש לפתוח את כולם  נגועים בחרקים,  וודאי  אם נמצאו שלשה גרגרים 

להשתמש ברוביה.
גזר מטיב מעולה בחזקת נקי. גזר

מומלץ עלי סילקא לכן  שטיפה,  בשום  יורדות  שאינן  העלה,  עובי  בתוך  רימות  מצויות  וכן  רבים  בחרקים  נגוע  הירק  רגיל  בגידול 
להשתמש רק בעלים מגידול מיוחד "ללא תולעים", הנמצא תחת השגחה מוסמכת, להשרותם במים עם מעט סבון נוזלי 

ולשטוף היטב כל עלה ועלה.
יש לחתוך את הסלק לפרוסות לרוחב, בעובי של 1-1.5 ס"מ, להתבונן אם מצויה מחילה של זחל לבן ולהסיר את האיזור סלק אדום

הנגוע. אפשר לפרוס ולבדוק גם לאחר הבישול.
כרתי

מגידול רגיל או 
מגידול מיוחד

חותכים ומסירים את:
א. העלים הירוקים.  ב. איזור השורש )כסנטימטר אחד( שבקצה השני.  ג. השכבה החיצונית הראשונה. 

חוצים  את החלק המרכזי הלבן של הכרתי לכל אורכו, מפרידים את כל השכבות ומשרים אותם במים עם מעט סבון נוזלי 
למשך 2-3 דקות.  שוטפים שכבה שכבה תחת זרם מים תוך כדי שפשוף קל באצבעות לכל אורכם משני צדיהם.

ראש דג קרפיון, בורי וכסיף - מן הראוי להשתמש רק בראשים המשווקים בחנות הנמצאת תחת השגחה מהודרת.ראש של דג
ראש דג סלמון - יש לפתחו להסיר את הזימים, לשטוף היטב ולבדוק מטפילים חומים באורך של כ- 1.5-2 ס"מ

)גם בדגים הנמכרים תחת השגחה מהודרת עלולה להיות נגיעות זו(.
ראשי דגים אחרים - בד"כ נקיים.

בחזקת נקי. )חלת דבש טעונה הכשר(.דבש

הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות ניתן לראות בספרי “בדיקת המזון כהלכה” ג’ כרכים.
”Bedikas Hamazon“ וכן בספר החדש באנגלית

שיעור מקוצר לבדיקת הסימנא טבא ועדכונים שוטפים בקו העדכונים: 2951387 - 073

מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים מבלי לשנותו
מענה לשאלות בטל' 02-5325588 בבוקר ובערב בשעה 11:00-12:00 וביום שישי משעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסת שבת.

www.kolhalashon.com :ניתן להאזין לשיעורי הרב ויא שליט"א ב"קול הלשון" טל' 03-6171039 • לצפיה באתר
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 הרב משה ויא
 תשרי תש"פ                          מח"ס "בדיקת המזון כהלכה"

 כיצד למנוע נגיעות בסכך 
 

"שנופלים תלות פרחים בסכך  סכך נגוע לעיתים קרובות בחרקים העלולים ליפול ממנו לתוך המאכלים וכבר הזהיר ע"כ בעל ה"ערוך לנר" (תוספת ביכורים סימן תרכ"ז) שלא ל
 ם עם המאכלים."מהם תולעים ויתושים קטנים וממש אי אפשר להיזהר מזה ועל ידי זה עושה מצות סוכה למצוה הבאה בעבירה , שבולע השרצי

 

   ::בדיקת הסכך 
מעל משטח לבן (כגון: גיליון גדול של נייר לבן או מפה ) 1(תמונה , במאונךבשעת קניית הסכך או לפני הנחת הסכך על הסוכה, מחזיקים את הסכך 

  נגיעות בחרקי ליקטוס.על המשטח חרקים או נסורת מרובה, המעידה על  לבנה), חובטים בו בחוזקה ומתבוננים אם נפלו
  אם לא נמצאה נגיעות ודאית אין צורך בפעולה נוספת.

 ת של חרקים מנקים את הסכך כדלהלן:אם נמצאה נגיעו
 

 הנגיעות ואופן הניקוי: 
  בסכך ירוק (כגון: ענפי דקל) עלולים להימצא חרקים קטנים המצויים בעלים ירוקים, כגון: כנימות עלה, תריפסים וכו'. תיאור הנגיעות:  סכך ירוק

 קרים.ים אותו במטאטא משני צדיו בתמיסת סבון / אקונומיקה ושוטפים היטב בזרם מים פורסים את הסכך על הרצפה, מברישאופן הניקוי:  
 

   תיאור הנגיעות:  סכך יבש
 וכדו') עלולים להתפתח חרקי ליקטוס וכיני ספרים (פסוקאים). במבוק  ,בסכך יבש (כגון: קיינעס, קני סוף

הינו חרק שצבעו חום כהה וגודלו כשלושה מילימטרים. זחלי הליקטוס מכרסמים מחילות דקיקות בתוך הקיינעס. בסכך נגוע אפשר להבחין  ליקטוס
 )2(תמונה  רת רבה תחת הקליפה הדקה של הקיינעס, ובנקבים עגולים בצד החיצוני של הקיינעס.במחילות מפותלות, בגלמים כהים ובנסו

  )4(תמונה  קרם.-הם חרקים קטנים שאורכם כמילימטר וצבעם אפור )כיני ספריםפסוקאים (
 הנגיעות היא בעיקר בסכך המאוכסן משנה לשנה, אבל גם סכך חדש עלול להיות נגוע. 

   אופן הניקוי:
 )כיני ספריםפסוקאים (א. 

 אם מצויים רק כיני ספרים אחדים, מספיק לנער היטב את הסכך. 
 מהטיפולים הבאים:  אחדאם מצויים כיני ספרים  רבים , אפשר לבצע 

 לאורך כל הסכך משני הצדדים, ומנערים את הסכך.    מאוד שופכים מים חמים .א
חזק פותחים את האריזה ומנערים  ,  שעות  8-כסוגרים את הסכך בשרוול ניילון אטום וכעבור    ,  *ת הסכך היטב עם תרסיס קוטל חרקיםמרססים א .ב

         את הסכך או עוברים על כל שטחו משני הצדדים עם שואב אבק.
 עוברים על הסכך עם "קיטורן" מקצועי, לכל אורכו משני צדיו.  .ג

 בנוסף רצוי לעבור עם שואב אבק בעל עוצמה משני צדי הסכך.
 ב. חרקי ליקטוס

 ) 053-3131341הטיפול היעיל היחידי לחרקי ליקטוס הוא איוד על ידי  מדביר מקצועי (טל: 
 .משני צדיו קיטורן עםדיו, או עוברים עליו במים חמים מאוד משני צם את הסכך בתור "עזרה ראשונה", לצורך החג: שוטפי

 

 המלצות לאיחסון הסכך (אחרי סכות): 
 לפני איחסונו. )053-3131341טעון טיפול ע"י מדביר מקצועי ( חרקי ליקטוססכך שנמצאה בו נגיעות של .   1
 מנגיעות, טעון טיפול כדי למנוע נגיעות מחודשת:  נקיאו סכך כיני ספרים סכך שנמצאו בו רק .   2

 ומניחים אותו לייבוש מוחלט.  *ם את הסכך בחומר הדברה ארוך טווחמרססי -
  או שעוטפים את הסכך מספר פעמים בניילון נצמד  .אורזים אותו באריזה אטומה, כגון: שרוול ניילון עבה ("מגן סכך") או יריעת ניילון עבה -

 רחב (נמכר בחנויות לחומרי בניין). 
 סוגרים היטב בסרטי הדבקה רחבים (האריזות הנמכרות עם הסכך אינן אטומות).  -
 רצוי לפזר כדורי "נפטלין" אמיתי (משמיד עש) על הסכך לפני אריזתו. -
 מאכסנים את הסכך במקום יבש. -

      ולארוז אותו בניילון  לחלוטיןליבש  בליטר מים),מים וחומץ (בקבוק חומץ עם תמיסת יו צד חלופית, להבריש את הסכך במטאטא משניטה .  שי3
 אטום.

 
 ) 22:30-23:30,  19:00-20:00,  13:15–14:15(בין השעות  0548424082ניתן לפנות לטל:  ,*ליעוץ על חומר הדברה יעיל

 
 קו כמבואר לעיל.לפני שימוש חוזר יש לבוד

 
 : לעת עתה לא קיים סכך עם הכשר מגוף מוסמך למניעת נגיעות בחרקים.הערה

≈ 
 כרך ג'.  –הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות ניתן לראות בספר "בדיקת המזון כהלכה" 

 "Bedikas Hamazon"וכן בספר החדש באנגלית  
 

 עד חצי שעה לפני כניסת השבת. 2:00וביום שישי מהשעה  11-12בבוקר ובערב בין השעות  02-5325588מענה לשאלות בטל:  
 www.kolhalashon.com או בצפיה באתר קול הלשון  6171039-03ניתן להאזין לשעורי הרב ויא ב"קול הלשון" טל:  

 
 073-2951387נגיעות בסכך ניתן לשמוע בקו העדכונים  הוראות למניעת 

 
 מבלי לשנותו מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים 

 
 . חרקי ליקטוס2
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 COCHEANYL( כוכיניל  גם  )Carmine(הנקרא  קארמין  הצבע 
מחומצה  מורכב   –)Crimson( וקרימזון   ),E120,C.l.75470
המינרל  עם  כימית  תגובה  שעברה   )Carminic acid( קארמינית 

אלום ו/או עם מינרלים אחרים.
)חרקים  כנימות  של  מגופן  הקארמינית  החומצה  של  מוצאה 
היונקים את מזונם באמצעות חדק הנתחב לקרקע המזון בה 
הם שוכנים( הנקראות כוכיניל. הכנימות הללו חיות על צמח 
הצבר. כ 100000- כנימות נדרשות להפקת ק"ג אחד של צבע 

המאכל.
לצורך ייצורו של הצבע מייבשים את הכנימות וטוחנים אותן 
לאבקה. מן האבקה ממצים את החומצה הקארמינית בתהליך 
הכולל בישול של אבקת הכנימות במים בהם מומסת אמוניה או 
החומר נתרן קרבונאט )סודה לכביסה(. בתנאים אלו החומצה 
בעוד  במים  מתמוססת  הטחונות  שבבכנימות  הקרמינית 
שרכיבי הכנימות האחרים, חלבונים בעיקר, אינם מתמוססים 
תמיסה  מותיר  התרחיף  סינון  תרחיף.  המים  בתוך  ויוצרים 
הממצים  יצרנים  ישנם  קארמינית.  חומצה  של  צלולה  מימית 
את החומצה הקראמינית מרסק הכנימות באמצעות אלכוהול. 

מיצוי שכזה יוצר בעיה כשרותית נוספת, בעיקר לפסח. 
התמיסה  מתוך  המאכל  צבע  שיקוע  הינו  הבא  הייצור  שלב 
ולעיתים סיד.  הצלולה. לתמיסה מוסיפים את המינרל אלום 
סידן  אטומי  כולל  והסיד  אלומיניום  אטומי  כולל  האלום 
הנצמדים אל החומצה הקרמינית המומסת בנוזל ויוצרים עמה 
חומר חדש שאינו מסיס. החומר השוקע מן התמיסה הינו צבע 
ואילו  אדום  גוון  לצבע  מקנה  האלומיניום  קארמין.  המאכל 
הסידן מקנה לו גוון סגול. הצבע מושפע גם מרמת החומציות 

.)pH(  של סביבת הצבע
לעתים מוסיפים לתמיסת החומצה הקארמינית חומרים נוספים 
המסייעים לשיקוע, כגון: לובן ביצה, דבק דגים וג'לטין. הדגים 

והג'לטין יוצרים בעיית כשרות נוספת.
מיצים,  כגון  רבים  במוצרים  מאכל  כצבע  משמש  הקארמין 
גלידות , יוגורט, סוכריות, טבליות רפואיות, שפתונים ועוד. 
 )FDA( החל משנת 2006 למנים, מנהל המזון והתרופות בארה"ב
דורש לציין ברשימת הרכיבים של המזון והתרופות את דבר 
לגרום לתופעות אלרגיות.  נוכחות הקארמין  שכן הוא עלול 
האיחוד האירופי דורש לפרט את כל רכיבי המוצרים ובפרט 
אחד  בעל  מצוין  להיות  עשוי  הקארמין  המאכל.  צבעי  את 

מהשמות שפורטו בתחילת המאמר.

השוואת הכנימות המיובשות לעור קיבה שנתייבש
הבית יוסף )יור"ד סימן פ"ז( מביא את דברי שבלי הלקט )חלק 
ה' סימן ל"ד(: "עור קיבה שמולחין ומייבשין אותו וממלאים 
אותו חלב מותר דכיון שנתייבש העור הוי כעץ בעלמא ואין בו 
בשו"ע  הרמ"א  בדברי  נפסקו  הדברים  לחלוחית בשר".  שום 

)סעיף י'(. 
על דברי הרמ"א הללו מביא הפתחי תשובה )אות ז'( מדברי 
אדומים  בתולעים  "שכתב  ע"ג(:  סימן  )יור"ד  צבי  התפארת 
ג"כ  דמותר  שרף  יין  משקה  בהם  וצובעים  אותם  שמייבשים 
מטעם זה". לעומת הת"צ, שפירש ככל הנראה את היתר החלב 
שמילאו בו את הקיבה בכך שהקיבה היבשה הותרה לחלוטין 
הפרי  נבילות,  איסור  לענין  והן  בחלב  בשר  איסור  לענין  הן 
מגדים )שפ"ד ס"ק ל"ג( פירש שכל עניינו של העור היבש הינו 
העדר מתן טעם לחלב הבא עמו במגע. וז"ל הפמ"ג: "... וה"ה 
עור הקיבה ובני מעיים שנתייבשו, בבישול יש לאסור דמתרכך 
ונותן טעם". הפמ"ג מפליג עוד יותר ודן לאסור אפילו חלב קר 
ששהה מעת לעת בעור קיבה יבש, דאף בשהייה זאת די לקלוט 
טעם מן העור מדין כבוש כמבושל. וז"ל: "והוא הדין על ידי 
שרייה מעת לעת יש להחמיר בעור הקיבה". באיזה מצב נאמר 
ידי  "ודוקא על  א"כ היתרו של שבלי הלקט, לדעת הפמ"ג? 
מליחה או כשיעור על האש הוא דמותר, עיין כנסת הגדולה". 
ואכן בכנסת הגדולה )הגהת ב"י אות מ"ג( כתב: וראיתי העם 
אע"פ  העור,  תוך  שהושמה  גבינה  לאכול  שלא  עכשיו  נזהרין 
שהוא יבש אין אוכלין. והטעם כיון ששוהה שם שיעור כבישה 

מעת לעת וכו' ".
יהודה  )סימן פ"ז פירוש הארוך ס"ק כ"ד( חלק אמנם  היד 
על האיסור הגורף בכל דבר שנתייבש באם נכבש הוא מעת 
שבלי  של  שהיתרו  ג"כ  הוא  הסכים  אך  שנתבשל  או  לעת 
ולא  טעם  נתינת  אי  על  היתר  הינו  יבש  קיבה  בעור  הלקט 

היתר מוחלט הכולל גם אכילה של העור עצמו. היד 
נתינת  אודות  הפסקים  זה את  בהקשר  מביא  יהודה 
טעם של בצק יבש בנוזלים. באו"ח סימן תמ"ז סעיף 
בבצק  נסריו  שדיבקו  יין  "חבית  הרמ"א:  כתב  ה' 
אם הוא תוך שני חודשים קודם פסח עדיין רך הוא  
ונותן טעם בפסח ואסור לשהותו ואם נתנוהו קודם 

י"ב  ושרי". מאידך בסעיף  נותן טעם  ואינו  נתייבש  לכן כבר 
מובא פסק התרומת הדשן )חלק ב' סימן קפ"ו( אודות קרטין 
המודבקים בדבק חמץ הנופלים לתבשיל ואוסרים אותו מפני 

שהם נימוחים בבישול.
מן הדברים עולה שלדעת רבים מהאחרונים איסור שנתייבש 
אינו מאבד את שם איסורו, כאיסור שנפסד היפסדות עצמית 
בתערובת  טעם  ליתן  יכולתו  את  מאבד  רק  אלא  מאכילה, 
כל עוד יבש הוא כדבעי. אם וכאשר נוצרים תנאים בהם שב 
וקיים.  שריר  איסורו  בעצמו,  להיאכל  וכ"ש  טעם,  ליתן  הוא 
יעויין  הוא בעצמו אכילה המוגדרת שלא כדרך,  נאכל  )באם 
יור"ד סימן קנ"ה סעיף ג' ונושאי הכלים(. אכילת צבע מאכל 
הממוצה מכנימות שהתייבשו ומשמש עתה כרכיב במזון הינו 
אלו  שיטות  עפ"י  לאסרה  ויש  האיסור  גוף  של  כדרך  אכילה 

אא"כ מתקיימים תנאי ביטול איסורים.

היתר י"ב חדש
ל'( הביא דברי שו"ת שואל  )סימן ק"ב ס"ק  הדרכי תשובה 
ומשיב )תליתאה חלק א' סימן ל"ט( שנשאל אודות יין שרף 
הנצבע מתולעים האם היי"ש מותר כיון שקיים ספק האם עברו 
על התולעים י"ב חדש. ספק זה מצטרף לספק ההלכתי האם 
בכל  מעורב,  הוא  בו  כנגדו במאכל  שישים  שיש  צבע מאכל, 
זאת אוסר את המאכל משום חזותא מילתא. לדעת השו"מ יש 
להתיר את היי"ש משום ספק ספיקא ואולם לכתחילה אין ליתן 

צבע שכזה ביי"ש דהוי כעושה ספק ספיקא בידיים.
יסוד היתרם של תולעים לאחר י"ב חודש הינו בגמ' במסכת 
חולין )דף נח.(: "אמר רב הונא כל בריה שאין בו עצם אינו 
מתקיים י"ב חודש. אמר רב פפא ש"מ מדרב הונא הא דאמר 
שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה, הני תמרי דכדא לבתר 
 - באיביה  קישות שהתליע  רש"י:  ירחי שתא שריין".  תריסר 
בעודה מחוברת אסורה התולעת באכילה דכיון דמהלכת בתוך 
הקישות והקישות מחוברת לארץ שרץ הארץ קרינא ביה, אבל 
התליעה בתלוש לא שרץ הויא עד דנפיק מינה ומהלך על גבי 

הקרקע". 
הירק  בעוד  שנוצרו  שרצים  בין  החלוקה  את  הורה  שמואל 
בירק  שנוצרו  שרצים  לבין  אסורים,  שרצים  שהינם  מחובר, 
התלוש  אשר אינם מוגדרים כשרץ הארץ ואינם אסורים כל 
עוד לא יצאו מן הירק. על סמך זאת מסיק רב פפא שלאחר 
י"ב חודש מתלישת הפרי)תמרי דכדאי( אין מקום לאסרו מפני 
שהשרצים שנוצרו בו בהיותו מחובר כבר אינם קיימים, כפי 
שלימדנו רב הונא. כך מפרש רש"י את דברי רב פפא אודות 
אם  ידוע  ואין  שהתליעו   - דכדאי  תמרי  "הני  דכדאי:  תמרי 
דאי   - שריין  שתא  ירחי  תריסר  לבתר  בתלוש.  אם  במחובר 

במחובר התליע לא חי עד השתא".
עפ"י העולה מן הסוגיא פסק הרמב"ם )מאכלות אסורות פרק 
י"ב הל' י"ד וט"ו(: "אלו המינין הנבראין בפירות ובמאכלות... 
בד"א  שבתוכו.  והתולעת  הפרי  לאכול  מותר  פירשו  לא  אם 
שהתליע האוכל אחר שנעקר מן הארץ אבל אם התליע והוא 
לפיכך  אסורה.  ספק  ואם  אסורה...  התולעת  אותה  מחובר 
כל מיני פירות שדרכן להתליע בשהן מחוברים לא יאכל עד 
שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת. ואם שהה הפרי אחר 
שנעקר שנים עשר חודש אוכל בלא בדיקה שאין תולעת שבו 
סימן  )יור"ד  בשו"ע  נפסק  כן  חודש".  עשר  שנים  מתקיימת 

פ"ד סעיף ח'(.
תולעים  אחר  לבדוק  שלא  ההיתר  שכל  עולה  הדברים  מן 

זמן  י"ב חודש מיום תלישת הפרי הינו משום שבפרק  לאחר 
זה התולעת שהופיעה בהיות הפרי מחובר הספיקה למות וגם 
"שאין  הרמב"ם  כלשון  בפרי,  ונספגו  נרקבו  גופתה  שרידי 
בתולעת  מדובר  באם  ואולם  חדש".  עשר  שנים  מתקיימת 
המונחת לפנינו אשר שרדה י"ב חודש בשל הייבוש המונע את 

תהליך הריקבון, מהיכי תיתי להתירה?
והנה מצינו בבינת אדם שלא רק שהתיר תולעת שהתקיימה 
י"ב חודש אלא השווה שהיית י"ב חודש לייבוש בתנור והראה 
באם  חודש  י"ב  עליה  עברו  שלא  תולעת  גם  להתיר  מקום 
ל"ו(: "פה בקהילתינו  )כלל ל"ח אות  וז"ל  נתייבשה בתנור. 
הלכה  הורה  הזקן  מ"ץ  ר"ש  שהרב  דאינשי  בפומיה  מרגלא 
למעשה בקליפת מאראנצן שכמעט שמוחזקים בתולעים מילבן 
דע"ז  מההיא  לו  שיצא  ספק  אין  והנה  חם.  בתנור  להניחם 
י"ב חודש מותר, וכתבו התוס'  ל"ד. דורדיא דארמאי לאחר 
בשם ר"ח דשמרים שנתייבשו בתנור מועיל כמו המתנה די"ב 
בריה שאין  פ"ד דכל  לן בסימן  כיון שקיימא  ולפי"ז  חודש... 
חמימות  ידי  על  הכא  חודש...  י"ב  מתקיימת  אינה  עצם  בה 
בהבנה  אדם  הבינת  של  היתרו  יסור  כאפר".  נעשה  התנור 
שהתולעים יכולות להיוותר לאחר י"ב חודש אלא שהן יבשות 
ובכך פוקע איסורן. הייבוש בתנור כמוהו כ- י"ב חודש. ואולם 
כאמור מפשטות הסוגיא, מדברי הרמב"ם ומהשו"ע לא משמע 

לכאורה שכן הוא הפשט.
היתר הדורדיא דארמאי לאחר י"ב חודש ולאחר ייבוש בתנור, 
אותו משווה הבינת אדם לתולעים, הינו בגמ' ע"ז )לד(: "ת"ר 
יבשים  אסורים,  לחין  כוכבים  עובדי  של  והזגין  החרצנים 
י"ב  י"ב חודש יבשין לאחר  ניהו לחין... לחין כל  מותרים הי 
חדש וכו'. האי דורדיא דחמרא דארמאי בתר תריסר ירחי שתא 
שרי." תוס' ד"ה דורדיא: "פירוש שמרים של עובדי כוכבים. 
הר"ר אפרים היה אומר כי מסברא שמרים שנתייבשו בתנור 

מועיל להם כמו המתנה די"ב חדש". 
את  פוסק  י"ד(  הל'  אסורות  מאכלות  י"א  )פרק  הרמב"ם 
העולה מן הסוגיא: "החרצנין והזגין של גויים אסורים בהנייה 
ולא  יבשו  כבר  חדש  עשר  שנים  ולאחר  חדש  עשר  שנים  כל 
יין  וכן שמרים של  ומותרים באכילה.  נשארה בהם לחלוחית 
שיבשו לאחר י"ב חודש מותרין שהרי לא נשאר בהם ריח יין 
והרי הן כעפר ואדמה". לכאורה אין מדובר בהיתר כללי של 
חדש  י"ב  שהיית  היתר  מצינו  לא  שהרי  מאכילה,  היפסדות 
באיסורים אחרים . כל שנאמר הוא שהזגים והחרצנים שהינם 
חלק מהפרי ולא מהיין אסורים רק כל עוד יש בהן לחלוחית 
יותר מקום לראותם  ויש  ביין  יין. השמרים מתפתחים אמנם 
כחלק מהיין ואולם בהיותם נחשבים  כחסרי טעם עצמי, ללא 
זיקה ליין הינם כעפר ואדמה. כילוי שיירי היין מחרצני הענבים 
ומהשמרים מנתק אותם מלהיות נדונים כחלק מהיין לכאורה 
האסורות  בתולעים  האמור  חדש  י"ב  לדין  קשר  לכך  אין 

כשלעצמן.
הנה כי כן הביא הדרכ"ת )סימן פ"ד ס"ק ק"ב( בשם שו"ת 
רמ"ץ לחלוק על היתרו של הבינת אדם: "והביא מכמה מקומות 
והעלה דאין לנו ראיה משום פוסק שחום התנור יפעל בגוף של 
התולעים לעשותם כעפר. ואף שנתייבשו על ידי התנור מ"מ 
עדיין נשארים גוף ועצם של התולעים. מה מועיל זה שנתייבש 

הלחלוחית שבהם כיון שמ"מ עדיין הבריה קיימת".
הבסיס  הינו  אדם  הבינת  של  היתרו  כי  לציין  המקום  כאן 
להכשר הניתן כיום לעלי תבלין )פטרוזיליה, סלרי, בזיליקום, 
להביא  מצליח  אינו  החימום  בתנור.  ייבוש  העוברים  ועוד( 
לפירוק גופותיהן של כנימות עש הטבק שעל גבי העלים והן 

נותרות במצב של "בריה".
באם העלים נטחנים לאבקה הכנימות נטחנות אף הן עמהם 
וניתן להתירן מדין ביטול ואולם התבלינים הנמכרים כעלים 
קיימת  לא  )הבעיה  שלמות.  כנימות  להכיל  עלולים  קטנים 
נעשית  הגדלים  בין  שההפרדה  מפני  יותר  גדולים  בעלים 
בסינון והחרקים עוברים דרך המסננת ומתרכזים בין העלים 
בבדיקות  אמנם  מותנה  התבלין  לעלי  הכשר  מתן  הקטנים(. 
הבינת  לפי  אשר  בחום  הייבוש  בחשבון  גם  נלקח  אך  מדגם 

אדם מתיר את החרקים.

חזותא מילתא
ידי  ותרופות בהם מעורב הקארמין על  דינם של מוצרי מזון 
נוכרים תלוי בשאלה האם איסור שטעמו בטל בתערובת אך 

חזותו ניכרת אוסר או לא אוסר את המאכל בו הוא מעורב.
ביו"ט:  שנולדה  בביצה  דן  א'(  ק"ב  סימן  )יור"ד  הרמ"א 
ה':  ס"ק  ט"ז  בטילה".  אינה  מאכל...  בה  לבנו  אם  "מיהו 
"וכיון דלחזותא עביד לא בטיל". דין הביצה נפסק גם באו"ח 
סימן תקי"ג ג' ונושאי כליו האריכו בו. במסגרת מאמרנו זה 

לא נרחיב בענין.

צבע מאכל מכנימת הכוכיניל

הרב הכימאי יהודה שרשבסקי שליט"א
ראש מחלקת חומרי גלם - בד"ץ "מאור הכשרות"
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