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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד א

 הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה: ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א

שמעון חסידא: מלמד שהראה הקדוש ברוך אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי  -והסרתי את כפי וראית את אחרי 

 הוא למשה קשר של תפילין.

 רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה הקדמה

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה. יש בכללן חמש מצות עשה, וזהו פרטן: )א( להיות תפילין על הראש. )ב( 

 לקשרם על היד.

אות ה שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן קפג  

ראיתי להזכיר כאן מה שלמדתי מהגהות מרדכי דחולין דלדידן דלא קיימא לן כר' אלי' אינו יוצא בתפילין אלא 

בקשר של קיימא כמו בשבת דלא חשיב קשר אלא של קיימא. דלדידן אין לומר דרחמנא קרי' קשר אף אינו של 

תפילין של אחרים ומשנין הקשר לפי קיימא. דמנא לן הא דלדידן סתם קשרי תפילין של קיימא הם. והני דנסבי 

מדת ראשם לאו שפיר עבדי דהבעלים ישנו אחר כך הקשר לפי מדת ראשם. נמצא ראשון לא הוי של קיימא ולא 

 יצא ידי חובתו. ומצוה לפרסם הדבר:

 

 

 



 אמרי בינה אורח חיים סימן ט

 

 צפנת פענח הלכות תפילין פרק ד הלכה ד

תפילה של ראש כו'. עי' בתוספתא פ"ו דמנחות ע"ש ובתוס' דל"ו ובעל המאור פ"ד דר"ה ע"ש דמפרש דצריך 

למשמש בשל יד אם סח והנה באמת כך דגבי תפילין של יד המצוה היא ההנחה או הקשירה לשיטת ר"א אבל 

ר היום אך נ"ל דזה רק אשל בשל ראש המצוה שיהיה מונח ועי' בתוס' סוכה דל"ט ומנחות דל"ו ע"א גבי קודם או

יד דאם הניחם קודם אור היום צריך למשמש דשם הנחה הוא מצוה משא"כ בשל ראש דהמצוה שיהיה מונח, 

אך י"ל דזה הוה כמו סידרו הקוף דיומא דכ"ט וכ"מ ועי' בתמורה ד' י"ב גבי אין המים מתקדשים אלא במתן אפר 

דם לא קידש דהוה כמו מאיליו ועיין מנחות ד' ז' ע"א גבי ר"ל שיתן האפר במים לקדש אבל אם הניח האפר קו



כמנח ליה אדפנא כו' ועי' תוס' סוכה ד' נ' ע"א דהיכא דלא בעיא בגדי כהונה לא איכפת לן בזה ועי' בירושלמי 

פ"ג דבכורים גבי הנחת ביכורים בלילה ע"ש. וגם נ"מ אם קטן או אשה הניחו לו תפילין אם מהני ועיין בע"ז ד' 

ע"א הובא בתוס' מנחות ד' ל"ו אך שם י"ל דר"מ לשיטתיה בעירובין ד' צ"ז דנשים חייבות בתפילין גם י"ל  ל"ט

דרק מסייעת לו בהנחה כעין הך דיומא דף מ"ג ע"א ועיין בזבחים דף י"ד ע"א להכי כתיב ולקח כו' וגם י"ל דמה 

ע"ב גבי שתחב לו ועי' גיטין דף ע"ח ע"א שמניח עצמו להניח לו תפילין הוה כמעשה עיין תוס' כתובות דף ל' 

דעייק ליה חרציה ועי' מכות דף כ"א ע"ב גבי מקיף ע"ש ועי' בתוספתא שבת סוף פ' י"ב גבי קטן אוחז בקולמוס 

ובזה מדוייק מה דאנו מברכין להניח תפילין על של יד ובירושלמי ברכות פ"ב ה"ג אמר שם דעל של ראש מברך 

משום דבשל ראש לא הנחה הוא המצוה רק שיהיה מונח, ומ"מ גם בשל יד מברך  על מצות הנחת תפילין ע"ש

להניח בקמץ ולא בפתח משום דזה גורם לשל ראש שיהיה מונח משום דכל שבין עיניך יהא שנים ועיין תוס' 

של ערכין דף ג' ע"ב. אך זה צריך עיון אם הניח תפילין של יד קודם אור היום אם מותר אחר אור היום להניח 

ראש לקיים מצות של ראש וכעין מש"כ התוס' מנחות דף ל"ח ע"א דנהי דתכלת לא יצא מ"מ מהני עכ"פ 

להשלים לשל לבן ע"ש וע"ש דף ט"ו גבי פיגול ועיין מש"כ התוס' סוכה דף מ"ה ע"ב דהמצוה כל היום ועיין שבת 

יד משום כל זמן שבין עיניך כו'  דף קנ"ג ע"א ושמן על ראשך ע"ש אך זה על תפילין של ראש אך מ"מ צריך של

וע"ש דף מ"ט ע"א ובר"ן שם וסנהדרין דף פ"ח ע"ב ע"ש ובזה א"ש דברי התוספתא סוף מס' ברכות תפילין 

שלא הניח שחרית מניח כל היום ע"ש ומה שייך זה הא מצותם כל היום ולא הוי בגדר השלמה ובזה י"ל דקאי 

אמר דתפילין אי אפשר לברך בשעת עשייתן על של יד בחליצתן אשל יד ועי' בירושלמי פ"ט דברכות על הא ד

ר"ל לבני מערבא ועל של ראש בהנחתן ע"ש ובזה י"ל מה דפליגי ר' ורבנן בסוכה דף מ"ו ע"א ע"ש. ובזה א"ש 

מה שכתבו התוס' מנחות דף ל"ו ע"א דהם מצוה אחת וקשה דהא מבואר בהדיא בגמ' שם דף מ"ד ע"א דהוה 

ש דכאן ר"ל על ההנחה ושם ר"ל שיהיה מונח ועי' מנחות דף ח' ע"א במה דפליגי רב ורבי שתי מצות ובזה א"

חנינא גבי מנחה קדושה בלא שמן ושם דף י"ד ע"ב הכתוב עשאן גוף אחד ועשאו שני גופין ועיין סוכה דף נ"ג 

 ע"ב ע"ש:

הנחה. ונ"ל דנ"מ ג"כ /מההשמטות/ במש"כ לחלק דתפלין של ראש המצוה שיהיה מונח ושל יד המצוה היא ה

לשיטת רבינו לק' דבלילה רק האיסור הוא להניח אבל אם היה מונח מבע"י מותר. אך זה רק בתפילין ש"י דמה 

דהמצוה הוא ביום זה אסור בלילה ובתפילין ש"י המצוה היא רק ההנחה זה דוקא אסור משא"כ בשל ראש 

הגמ' דביצה דף ט"ו ע"א דנקט שם רק ותפילין בראשו  דאסור גם אם מונחין כיון דהמצוה היא כן ובזה א"ש דברי

 ע"ש דרק בש"ר אסור ולא בש"י: /ע"כ מההשמטות/

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב

 שתיקותא. -אגרא דבי טמיא 

 



פרשת וזאת הברכה פרק לד פסוק יבמשך חכמה   

והנה במשה מצאנו שנתגלה לו בשם )שמות ג, יד( "אהיה אשר אהיה", שזה סוד השם מ"ב, שתי פעמים כ"א 

כמנין "אהיה". ורמז רבינו בהלכות תפילין פרק ד הלכה י"ד, שכן יש הויות בפרשיות דתפילין של ראש כ"א, 

רק עשרה יוחסין )קידושין עא, וכנגדן בשל יד, בסך הכל מ"ב. וזה סוד התפילין שהראהו למשה. ולכן אמרו בפ

אימתו מוטל על הבריות. ולפי זה נראה לי דבתפילין שכל זמן ש"בין עיניך" יהיו שתים, ואם כן אם  -א(: היודעו 

התפילה של ראש מונח גם של יד מונח, והוי שם מ"ב. ולכן דרשו )ברכות ו, א על דברים כח, י( "וראו כל עמי 

אלו תפילין של ראש, דהוא שם מ"ב שאימתו מוטל על הבריות מי  -ו ממך" הארץ כי שם ה' נקרא עליך וירא

זה שם מ"ב שנתגלה למשה, שרמוז בבראשית שבו  -שיודעו. ובזה יש לפרש הכא "ולכל המורא הגדול וכו'" 

נברא העולם, כמו שרמוז בכל מ"ב אותיות בהר"ד, כמבואר ברבינו בחיי סוד עמוק. לכן בשבת במקום תפילין 

ים ארבע פעמים ז' ברכות שכנגד ז' אזכרות שבשיר ליום השבת כהירושלמי, ושתי פעמים שיר ליום אומר

 השבת, שהן מ"ב אזכרות:

 

 

 

 



---------------------- 

Riddles of the week 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יג עמוד ב

ה את עצמות יוסף עמו, וכתיב: ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל וגו'! קשו קראי אהדדי, כתיב: ויקח מש

 א"ר חמא בר' חנינא: כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו, מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו.

 מדרש תהלים )שוחר טוב( מזמור ל

בית המקדש, אף על פי ששלמה  . ולא עוד אלא הואיל ואתה חשבת לבנותוכו' מזמור שיר חנוכת הבית לדוד

 בנך בונה אותו, על שמך אני כותבו, שנאמר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, לשלמה אין כתיב, אלא לדוד.

---------------------- 

ס"ק ז מגן אברהם סימן שכד  

 הע"ש:יש נוהגין לתת חטין בשבת שירה לפני העופות ואינו נכון שהרי אין מזונתן עליך ועב"י שלא כדברי 

 



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions 

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Answers to the questions 3 click here 

Answers to the questions 4 click here

https://drive.google.com/open?id=1GzEDoxq8Q927HHSeGjS8f-XcWe4hHKeA
https://drive.google.com/open?id=1vzawNSXfU1xoG0-g002FjyH1rfz9YYiU
https://drive.google.com/open?id=1wa9x8JrV5v4rjTEMQB9de9btKQ6_aGXl
https://drive.google.com/open?id=1dgADybfWJS4EBqtQtqWYLCEA8PGW16Kl


Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here 

Comments on the show 8 click here 

Comments on the show 9 click here 

Comments on the show 10 click here 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

Comments on the show 11 click here

Comments on the show 12 click here

Comments on the show 13 click here

Comments on the show 14 click here

Comments on the show 15 click here

Comments on the show 16 click here

Comments on the show  17 click here

Comments on the show 18 click here

https://drive.google.com/open?id=184O-uDnNdGJQ-9NbpKqQcGFhqZiMCpHH
https://drive.google.com/open?id=1WpHNz6O8lTNiu-rNn9NzMpqCi6QxxtKW
https://drive.google.com/open?id=1WfQzcXuFah8_LpsTrMks45NHFd0NCkYr
https://drive.google.com/open?id=1ff7xbbDBoXzcBVthJ2uiMRgwiYwIwVDF
https://drive.google.com/open?id=1mzbRPve5tKFyGVqoBTnT_-dP6WL-_VO1
https://drive.google.com/open?id=1EDWAN5UrTkFOyxDUkEhnNA0Lxv_Wl1mi
https://drive.google.com/open?id=1lc-XypW1kAG4V_N-VUJZNn8mpldcwrDk
https://drive.google.com/open?id=134D3cCyuHq2anVfc8vpJLj56jgw85HEW
https://drive.google.com/open?id=1UBnSSP2zm0ee2L58FkFSTYtXa0ZGRPxu
https://drive.google.com/open?id=1oWzsKXVpQ9ajY9uOJU0Nny5dVktpx9Z2
https://drive.google.com/open?id=1jN6z-1ctNzov655obzC-oYXqcThvh4cJ
https://drive.google.com/open?id=1nWsUx5gX_zeeofOrm43WL6wMTz0eh1Z5
https://drive.google.com/open?id=1OSPFL54YkT4ByydEvM2MF8oMED-7oEQo
https://drive.google.com/open?id=1mb-MQepr3sQ07Ub-eVM6sxrUcAsJZXeQ
https://drive.google.com/open?id=12qqdzVubAs7rzTv-EPExunf-BWNjLg4F
https://drive.google.com/open?id=1ksfrh0UdeedKkSpzqUO8KcPuu-KkmryP
https://drive.google.com/open?id=1NoTvaNaLZMQsFYmSuFB2jDWePzIo4nLw
https://drive.google.com/open?id=1pnPzUtV3OpPvgjB7-RIuyRsYpsn0UAq9
https://drive.google.com/open?id=1N4ln0vsXGxHqNuwVPzeKCXG14QGJLGqt


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Thanks for a great show. I recommend to interview Rabbi Shay Tahan, he has also a 

video on cleaning strawberries and agrees that peeling them is the best way to keep 

them bug free. It's because of his video we recently started peeling our strawberries 

only. 

Also, as a Sephardi, I want to recommend you include the Sephardi opinions (of R' 

Ovadia Yosef) when stating Halachos, it can get confusing as to what applies to us (in 

general, in all shows. I am sure I am not the only one!) Generally, when mentioning the 

opinions of big Gedolim, it's the Ashkenaz ones that are mentioned. 

Thank you!!!! 

Goldie Saban 

---------------------- 

I just wanted to point out that copepods CAN be seen in a glass of water under the sun, 

even after they are dead. It helps to put a black cloth, but that is not necessary in order 

to see them. So it’s considered Nireh Laynain. I did a lot of research in this area and 

found copepods in New York tap water myself without any type of magnifying glass. The 

attached pictures are what I found in the water on different occasions. 

Daniel Husney 

  

 



It’s so wonderful to hear the Rav from the OU!!! They know what they’re talking about. 

Clear as day. Unfortunately your interview with Rav Vaye was sort of a merry go round. 

He wasn’t Chapping what you were saying.... 

Shloime Baumwolspiner 

---------------------- 

Hi Rabbi Lichtenstein. 

Thank you very much for bringing up the subject of checking for bugs. 

Although I would agree to what Rabbi Duvdivani and others argue that ניכר לעינים is 

measured by every average person that eats the fruit and vegetable, and not by a 

specific מומחה, but never the less I think that your ‘proof’ to that from the previous 

Gedolim and generations is incorrect. Because even if you want to say that there are 

those that disagree with the דרשות הר"ן and say that there is טמטום הלב even by an אונס, 

never the less regarding insects they weren’t even an אונס, because ניכר לעינים is 

measured by the עינים of each generation and generation, and therefore even if one 

wants to argue that it is measured by the עינים of a מומחה, or even more that it is 

measured by the עינים of loups etc. never the less he will agree that it is measured by 

the מומחה of each generation, and therefore in the generations that there were 

no מומחים (because there weren’t any microscopes etc.), ‘then’ it was perfectly מותר to 

eat it, because it wasn’t ניכר to the עינים of that generation. 

And of course the same is said regarding the fact that today we live with electric lights 

etc. and we see things more clearer than previous generations that lived with candle 

lights etc. and something that once looked like a spec of dirt an wasn’t ניכר as an insect, 

today that same spec can be ניכר as an insect because we live in bright light…, the 

Halachah would be that then it was מותר because then it wasn’t ניכר לעינים, and today 

not because today it is ניכר לעינים. 

In short, ניכר לעינים changes from place to place and generation to generation. 



But again I agree to you and others that ניכר לעינים is measured by the average person 

that wants to eat the fruit or vegetable in an average circumstance environment (normal 

lighting… etc.) - of each place and generation.   

(That means that the delicious strawberries etc. that Hashem created wasn’t created to 

be frozen… or for the Goy to eat. It was created for us to enjoy… (even though he 

created them with the nature to attract hundreds of tiny tiny insects - as he created the 

air to be full of tiny tiny insects), simply by checking it beforehand (-when there is 

a חשש of insects…) with our normal עינים - which Hashem created for us to see and 

recognize stuff - if we see/recognize any insects, and when not, to make a Brachah and 

thank Hashem for it and enjoy it.) 

---------------------- 

 לכבוד הרב דוד שליט"א

והקב"ה ישלם לך את שכרך בזה קודם כל אני צריך להודות לך על כל שבוע ושבוע שאתה מהנאה אתנו 

 .ובבא

אמר  להגיד )זה היה בדף היומי( שזה גמרא מפורשת )ברכות ו: ( שכחתעל ה"דבר תורה" שבשבוע זה 

 יר.עא דבי טמיא שתיקותא, ורק באתי להרב פפא אגר

ששאלתה לכל רב שהעלה על הקו שדורות הקדמונים לא היה להם ליי"ט באק"ס וכו' רציתי  אשיועל הק

ני הרבה שנים )ואני לא להגיד סיפור שהיה מקובל אצל האדמו"ר שלמה ה"ש מבאבוב זצ"ל שסיפור לפ

הרה"ק אליעזר מדזיקב זי"ע סיפור על אביו הרה"ק . שמעתי ישרות אבל שמעתי מכמה ששמע ממנו(

נפתלי מראפשיץ זי"ע שאכל פעם שזופים ולא בדק לפני האכילה ושאל אחד ע"ז ענה לו ואמר שהוא 

דמו"ר הנ"ל חדל לספר את הא .רואה שהם נקי מתלועים )משהוא כזה שאני לא זוכר את הפרטים בדיוק(

זה בשביל שהוא היה חושש שבני אדם ילמד מזה שא"צ לבדוק דברים הצריכים בדיקה ויתלה בהרה"ק 

לא הנ"ל, אבל לאחר ששמעתי את התכנית של כבודו הבנתי למה כן צריכים לספר את זה, בשביל ש

ם לפקפק על הראשונים שיש אין יכולים לפסוק וג אשיואבל לעצם הק .יפסוק הלכה מתוך סיפורים וכו'

כמה חכמות שנשתכח במשך הדורות )כמו שהחוקרים לא יכולים להגיד האיך בנה את הפיראמידא"ס 

במצרים, הגם שיש כמה תיאוריות אבל אין להם דבר מוחלט( ואפשר שהיה להדורות קדמונים מהלך או 

 יי"ט באק"ס.פאטענ"ט לנקות או לראות ואין יכולים לבנות הלכה על שלא היה להם ל

 ,ל והקב"ה יתן לכבודו כל טובתודה על הכ



 בשלח תש"פ לפ"ק 'באתי על החתום יום ב

 אברהם יהושע העשיל הלוי האממער

 החונה פה ברוקלין ניו יארק

---------------------- 

The Scientific Revolution and Modern Bedikat Tola’im Trends - Hakirah 22 - 2017 

I thought this may be of interest to you. 

Thank you for your show. 

Chaim-Zvi Sznicer 

---------------------- 

 

Hello 

I enjoyed your shows on insects in food. Your position (the one you were pushing) is 

summarized nicely here 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/397827 
 

R. Melamed is a leading halakhic authority for the religious Zionist community. 

Marc Shapiro 
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Comments on Previous Shows 

Show 252-253 - Agunah 

Dear Reb Dovid,  

Kol Hakavod Lacha!!!!!  I am so impressed and so so so thankful to you!!  

Yesterday I listened to the podcast on Lashon Hara (regarding whether it was permitted 

to publicize that someone is refusing to give his wife a get.) Today, I started listening to 

your podcast on Agunus = and heard you take issue with this one guy who 

threatened you if you revealed his private matters... and although it is Friday and I have 

tons to do  - I feel compelled to somehow put into words how encouraged I feel by what 

you have done.  

I get to hear many stories of survivors of incest in our community.  And unfortunately, I 

see this over and over and over again; that besides the difficulty of needing to deal with 

the abuse, these victims need to also now deal with a community that is so concerned 

about "Loshon Hara"  that most of us feel comfortable to sit by idly and ignore the most 

outrageous abuses - because - I don't want to speak Lashon Hara - I want to "save my 

soul" so I won't get involved, etc...  

Indeed Loshon Hara is a most serious sin, but often times when I hear about people 

choosing to strengthen themselves in Smiras Haloshon as a zechus for a choleh - I 

can't help remembering  how we are told that Hashem felt compelled to go down and 

investigate - and send retribution on Sedom - because of הכצעקתה - that Rashi tells us 

was referring to the cries of this particular girl that was killed... (and nobody came to 

rescue her - or speak out against it..)  Sure Shemiras Haloshon is extremely important - 

but as Rabbi Aharon Sorcher (I believe it was him) so eloquently explains - not speaking 

out when one is מחיוב to speak up - can be anytime as damaging....  

I wish you all the best, and much further Hatzlacha - and peace, health, and prosperity 

for you and your loved ones - so that you should be able to continue serving Klal Yisroel 

in this most wonderful way that you do!!   

Shabbat Shalom from Yerushalayim, Gitty 



Rabbi Moshe Vaye 

 שו"ת הריב"ש סימן קצא

 שמעוט מצוי ר"ל שהוא קרוב למחצה ורגיל להיות.

Too see the  משכנות יעקב on מיעוט המצוי click here 

 חזון איש יורה סימן יד אות ו

 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן ב

איזו סברה בעניין התולעים הקטנים שנודע שנמצאים בהרבה ממיני שמעתי איזה אנשים אמרו בשמי 

הירקות. והנה ידוע שלא אמרתי בזה שום הכרעה. ולהיפך דעתי נוטה יותר להקל, וכמו שהזכרת בשאלה, 

שאתה ובני הרה"ג מוהר"ר שלו' ראובן שליט"א כתבתם לי, שאפשר שדבר שלא נראה למעשה לעינים אינו 

 .כות שמוזכר בערוך השולחן סימן ק'נו בחשיבות בריה, וזה נוסף ללימוד הזאסור, ולכל הפחות אי

וגם כמו שאמרתי לך ולעוד הרבה אנשים שבכלל יש חשיבות גדולה בהלכה למנהג העולם ולהיכא עמא 

ועל כן . דבר, ואסור להוציא לעז על דורות הקדמונים שלא הקפידו בדברים אלה משום שלא ידעו מהם

ין היטב בדבר, שזה קשה לי כעת, אי אפשר להכריע לחומרא ולפרסם שיש איסור בדבר, אמרתי שבלי לעי

 וכל שכן שאין רצוני שיזכירו שמי כאחד מהאוסרים. 

 שו"ת שבט הלוי חלק ז סימן קכב

נקודה קטנה עד מאד במראה שחור גרוי על הפרי או פרי האדמה, שהוא בגדר משהו ממש, אלא שאם 

אבל דבר זה שכיח ממש בכל פרי ובכל ירק ואולי  -רואים בזכוכית מגדלת גדולה יתכן שנראה תולעת קטן 

 גם בכל אוכל מהו שיאסר משום שרץ השורץ על הארץ. 

דכבר כתבו האחרונים דכל שאין רואים בעין רק ע"י כלי זכוכית  בעניותי דמעיקר הדין אין לחשוש בזה

מגדלת אין מתחשבין בו בין להקל בין להחמיר, וכמש"כ בשו"ת טוטו"ד בקו"א סי' נ"ג והובא ג"כ בד"ת סי' 

ואעפ"י שאינו  -אבל לא ע"י זכוכית מגדלת,  לרוב בני"אפ"ד ס"ק צ"ד דבדיקה לא שייך אלא במה שנראה 



להתם דכאן נראה עכ"פ כמין נקודת משהו, בעניותי אין זה גורם להחמיר דנקודות כאלה נראים דומה לגמרי 

לאלפים על פרי וירק במים ובימים ואין בינם לנקודות בעלמא שאין בהם חשש שרצים ולא כלום, וא"כ 

טפת מים מראית העין לא גורם חומרא כלל רק הזכוכית וזה אינו בכלל האיסור של שרצים דאל"כ הרי בכל 

 נראים תולעים ושרצים ע"י המיקרוסקופ לרוב כידוע. 

ועיין בתשובת הרשב"א סי' ער"ה אשר ממנו נובע מקור דברי הרמ"א סי' פ"ד ס"ו לענין נקודה שחורה והוא 

וכ' הרשב"א שם במה שהשואל רצה להקל כיון שנראה רק הראש של  -תחלת תולעת שהתחיל להתרקם 

י הגוף ורצה לדמותו להמבואר בחולין קכ"ו ע"ב לעכבר שחציו בשר וחציו ושאר חלק -הרחש קטן מאד 

 אדמה. 

שמקומו משחיר וכולו הוא נברא )ר"ל דאינו דומה לעכבר  -וכ' הרשב"א הרחש ההוא מיד נודע מקומו 

א שעדיין חציו עפר( וזה קטן מאד מאד וכמה פעמים נסינו ונוטלין אותו ממקומו ומניחין על צפורן האצבע והו

 רוחש והולך, ועיין במנחת יעקב סי' מ"ו ס"ק ז' בביאור דברי הרשב"א בזה. 

דמ"ט כ' הרשב"א דיכול לרחוש כיון דדעת הרשב"א דלא כהרא"ש ולהרשב"א נקרא שרץ השורץ על הארץ 

גם בלי רחישה, וכ' המנח"י דהרשב"א רצה להוכיח שיכול לרחוש אעפ"י שאין רחישה מעכב מלדון בו דין 

 רץ על הארץ מ"מ יכול לרחוש בעינן יעש"ה. שרץ השו

 ויתכן עוד כיון שהרשב"א כ' דזה קטן מאד מאד לזה בעינן הוכחה ברורה שרוחש כאשר ניסה הרשב"א. 

ואף אם לא יתכנו הדברים בלשון הרשב"א, מכ"מ כיון שהמומחים מוסמכים ויר"א אומרים שגם אם מניחים 

אר כנקודה מתה כמקודם, בזה לענ"ד גם הרשב"א לא החמיר על האצבע אין רואים שום רחישה והיא נש

ומכ"ש לדעת הרא"ש, וממילא אינו דומה גם ללשון הרמ"א סי' פ"ד סו"ס ו' דהתם תחלת ריקום של תולעת 

שיכול לרחוש ועש"ה בביאור הגר"א, משא"כ נקודות האלה שלעולם לא ירחשו לעינינו וא"כ גם בגמרם אינם 

 עוד בחי' שו"ע בש"ך ס"ק כ'. שרץ, ועיין מש"כ בעניי

 

 ס"ק יז ט"ז יורה דעה סימן פד

מעשה בחג השבועות שעשו הנשים כמעט של כל העיר לחמים ופלאדי"ן עם ראזינק"ש ואשה אחת בדקה 

רוזינ"י שלה ונמצאו בה מילבי"ן וכולן קנו ממקום אחד והלכו ומצאו גם אצל המוכר כו' נראה בעיני שאותן 



ר ובישל תוך י"ב שלקחו קודם שנודע שיש שם מילבי"ן מותרין דזה דומה למ"ש ב"י בשם הרשב"א בדין עב

חודש בדברים שדרכן להתליע דיש כאן ב' ספיקות ספק היה שם רחש ספק לא היה ואת"ל היה שמא נימוח 

ונתבטלה וה"נ יש ב' ספיקות האחד שמא באותו פעם שלקחו הם לא היו עדיין מילבי"ן עד שעה קטנה 

סור כל אבל אותן שלקחו אחר כך יש לאוכו' שאחר זה ואת"ל היו שמא נמוחו בתנור מחמת חום האש 

הלחמים והפלאדי"ן דאין כאן אלא ספק אחד שמא נימוח ובהדיא כתב הר"ן בסוף פא"ט דמשום הך חד 

ספיקא לא שרי הרשב"א וזה ודאי אין סברא לחלק בין מילבי"ן לשאר תולעים לענין לומר שהם נימוחים יותר 

שעת עריכה ולישה ושמא כנלע"ד להחמיר בפרט באיסור של תורה דודאי פירשו המילבי"ן מן הרוזינ"י ב

 יאכל גוף האיסור:

 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף יח עמוד א

דרש רבי יהודה בר אלעאי: אברומא שריא. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי: רבי פריש! כך אמר אבא: של 

 .מותרת – אסורה, של מקום פלוני -מקום פלוני 

 שםרש"י 

ששרצין גדילין באותו נהר,  -של מקום פלוני אסורים  מין דגים קטנים, ואין שרצין ניכרין בהן. -אברומא 

  ומרוב קוטנם אין יכול להפרישם, שאינן ניכרים.

 משנה ברורה סימן רג ס"ק א

 וכן, שגדילים באילן ומברכין עליו בפה"ע (MULBERRIES( – שקורין מוי"ל בע"ר -על התותים הגדלים בסנה 

 .שלנו ג"כ ידוע שגדילין באילן שמתקיים משנה לשנה ומברכין עליו בפה"ע ,)RASBERRIES( "סמאלינע

 משנה ברורה סימן רג ס"ק ג

דעת המ"א ועוד כמה אחרונים לברך עליהן בפה"ע אך העולם נוהגין  )BLACKBERRIES( כמו יאגד"ש שחורים

 .לברך בפה"א

 משנה ברורה סימן רג

על קוצים נהגו  םאף שגדילי (BERRIESBLACK CHESTER) וכן על ]אגרע"ס[ ובל"א )קאסטעה"ר בערי"ן(

 .העולם לברך בפה"ע

 ערוך השולחן אורח חיים סימן רג

 סעיף ב

והנה יש דברים שיש בהם ספק אם ברכתן העץ או האדמה והיינו דהנה אילנות גמורים בין גדולים בין 



קטנים וודאי ברכתן העץ ומיני זרעים שזורעין אותן בכל שנה וודאי ברכתן האדמה אמנם יש מיני פירות 

שחורים ואדומים מתוקים ויש בהם  (BLACKBERRIES) קטנים הגדילים בשדות ויערים ונקראים יאגידע"ס

וחמוצים שאין זורעין אותן וגדילים מעצמם על העשבים כמו ענפים קטני קטנים ובכל קיץ וקיץ מלקטין אותן 

ובאלו יש מחלוקת והנה זהו פשוט דאם קשה לברר לפי עומק הדין או שיש ספק בידו יברך האדמה דבזה 

 בס"ד: יוצאין גם אם ברכתן העץ אמנם נברר כפי בירור ההלכה 

 סעיף ה

שלנו הן שחורין הן אדומים הן מתוקים הן חמוצים מברכין עליהם  (BLACKBERRIES)ולפ"ז כל מיני יאגידע"ס 

בפה"א ויש מין הנמצא בחורף שקורין קאלינע"ס שאינם ראוים לאכילה כלל ומוצצין רק השרף שבהם 

מברכין בפה"ע ואין אנו יודעים מה זה  מברכין שהכל ]מג"א שם[ וכתב רבינו הב"י בסעיף ג' דעל המאזינו"ש

 ,WINE BERRIES) וויינפערלא"ךוכן על ברומבע"ר וערפער"ט ]מג"א[ וגם זה לא נודע לנו מה המה אבל על 

WINE RASBERRIES) וסמאראדינע"ש (gooseberry family - Redcurrant) ואגרעסי"ן ( CHESTER

BERRIESBLACK )ומאליענע"ס (RASBERRIES)  מברכין העץ דהם אילנות גמורים ומתקיימים בטוב כל ימות

מברכין האדמה ודבר תמוה הוא וכן אנו נוהגין לברך עליהם העץ  "סהחורף וראיתי מי שכתב דעל מאלינע

וראבינע"ס אינם ראוים לאכילה כלל ונותנין אותם לתוך המשקין ונ"ל דמ"מ מי שאוכלם וטועם בהם טעם 

 יברך שהכל:

 שו"ת צמח צדק )לובאוויטש( יורה דעה סימן ע

ה. ולענ"ד נ' כמה ראיות דהדבר מתבטל אפילו אם ניכר קצת כל שאי אפשר לבררו או אפילו רק טורח גדול. 

כ"ד לסאה הא' שנינו רפ"ב דכלאים כל סאה שיש בו רובע ממין אחר ימעט. וכ' הר"ש רובע הקב הוא אחד מ

שהסאה ששה קבין. ימעט אותו מין אחר המעורב עד שיפחות מרובע ויתבטל בתוך הסאה ומותר לזרוע ולא 

מיתסר משום זורע כלאים. עוד כ' הר"ש ירושלמי כיצד ימעט או יוסיף על סאה או יפחות מרובע. לא כן אמר 

אסור. ומשני תמן אתה מרבה לבטל רבי אבהו בשם ר' יוחנן כל האסורין שריבה עליהן שוגג מותרין מזיד 

איסור תורה. ברם הכא אתה מרבה לבטל מפני מראית העין. ופי' הרא"ש שם פ"ב סי' א' דמדאוריי' חד 

בתרי בטיל כיון דלא ערבו כדי לזרוע וא"צ למעט אלא מפני מראית עין כו'. והתוי"ט הקשה וז"ל ותמיהא לי 

. דבניכרין אין שייך לומר ביטול וכ"פ בש"ע י"ד סי' ק"ט מלתא דלא שייך ביטול ברוב אלא כשאין ניכרין

ובת"ח רס"י ל"ט ובשני מיני תבואה הרי ניכרין. וכ"ש בתבואה וקטניות דמתניתין דלקמן ונ"ל כו' אלא 

שחכמים כו' ע"ש. ולא משמע כדבריו מלשון הרא"ש שכתב הטעם דחד בתרי בטל. אבל ביטול חד בתרי 

איך יקרא זה ביטול כיון שהן ניכרים. וכן משמע מדברי הרשב"ם פ"ו דב"ב )דף  מיהו צריך מדאורייתא. וא"כ

צ"ד ע"א( שבד"ה סברוה. כ' חשוב הוא מן התורה ולא בטיל וכו' ואח"כ במסקנא בד"ה כרובע דהכא דמי. 

שניהם בטלים מן הדין. הרי שמדין ביטול ברוב נגעו בה. ויש להקשות על הירושלמי איך מקשה מדין 

ומבטל במזיד יותר ה"ל להקשות דאין כאן ביטול כלל. כיון שניכר המין ואפשר לבררו שהרי ר' יוסי שמרבה 

אומר יבור. אעכצ"ל דמ"מ כיון שטורח גדול הוא לברר ע"כ חשוב ביטול לענין כלאים. גם שנינו רפב"ת 



שטרפן זה בזה  דכלאים צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר כו' ונראה דאף

אפשר להכיר ולברור כמה חלקים צמר גמלים בפ"ע מצמר רחלים. ועכ"ז חשוב ביטול. וגדולה מזו מבואר 

בירושלמי שם הובא בטוי"ד רס"י רצ"ט מי שנתערב לו צמר עם פשתן מביא ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן 

ל חמץ קודה"פ ע"ש סי' תקנ"ה. והנה גם כו'. ועיין במרדכי פכ"ש שר"ת הביא ראיה מדין משנה זו לדין ביטו

בפ"ק דסוכה )ד"ט ע"ב( גבי בשחבטן. ופירש"י וסכך כשר רבה עליו ומבטלו דמדאורייתא כל מילי ברובא 

בטיל כו' וכבר הקשו הר"ן והריטב"א שהרי אפשר להסיר האיסור. שהאיסור הוא אילן מחובר וסכך הכשר 

הר"ן הביאו המג"א סי' תרכ"ו סק"ג משום דשם מדינא  הוא התלוש. ואעפ"כ חשוב ביטול. ומה שתירץ

בפלגא כשר סגי אינו מובן דהא אפשר שגם פלגא לא יהיה המשל כשהכשר הוא ד' חלקי עשרה מכל גג 

הסוכה והפסול שני חלקי עשרה או ג' חלקי עשרה א"כ הוא בטל ברובא ומצטרף להכשיר הסוכה לפ"ד רש"י 

. וא"כ ע"כ מדין ביטול ברוב נגעו בה ואיך הוא בטל כיון שאפשר להסירו ור"ת. והרי ליכא גם פלגא סכך כשר

א"ו דכה"ג נמי חשיב ביטול. שוב ראיתי בש"ע אאזמו"ר הגאון ז"ל סי' תרכ"ו ס"ד וס"ט מ"ש ליישב זה. 

והריטב"א בחידושיו פ"ק דסוכה )ד"ט ע"ב( ד"ה אמר רבא כ' ואף על גב דבאיסור שאפשר להתכבד אינו 

' שהוא ט"ס וצ"ל שאפשר להכירו( מכיון דמדינא כי מצמצמים ליה לא בעינן רובא אלא דחיישינן מתבטל )ונ

לסכך פסול שיהא עומד במקום אחד וכיון דמעורב ברובא סמכינן שמתערב בכל כאיסור הנופל ברוב לח 

ך להשיג על בלח ומתבטל כיון שאין בו כדי צלתו מרובה מחמתו עכ"ל. וע' בחמד משה סי' תרכ"ו סק"ב הארי

המ"א וכ' ובדקדוק כ' רמ"א שם בהג"ה שאינן ניכרין כו' דאילו ניכר לא שייך ביה ביטול ואף כי מ"מ לא הוה 

ביטול מעליא. ר"ל מפני שאפשר להכירן כו' והביא מ"ש התוס' ד"ט ע"ב בד"ה הא. כיון דמינכרין ולא מערבין 

זה בזה וניכר כל אחד בפ"ע כו' דכשחבטן דלעיל  כו' וכ"כ דט"ו ע"ב ד"ה והא אפשר. כיון דאינן מעורבין

שעירבן ואינו ניכר הי ניהו פסול הי ניהו כשר עכ"ל. והרי עכ"ז אפשר להכירן תומ"י ע"י שיסיר הסכך וישאר 

האילן וענפיו עומדים בפ"ע ועכ"ז בטל וע' פמ"ג במ"א שם סק"ג דבאיסור כה"ג אינו בטל במכש"כ ממ"ש 

הג"ה וטבע החלב להקפיא כו' ע"ש. ולפע"ד דין זה דחבטן דומה להא דכל סאה בש"ע יו"ד סי' צ"ח ס"ד ב

שיש בה רובע כו' דבטל בפחות מרובע אף על פי שאפשר לבררו. וחנם נדחק התוי"ט ר"פ שני דכלאים. הן 

אמת שיש לומר שיש לחלק בין ביטול ברוב בשאר איסורים ובין איסורי מאכלות. אף שלפ"ד ר"ת במרדכי 

ביא ראיה מכלאים לחמץ נראה דאינו מחלק. מ"מ מצינו גדולי הפוסקים מחלקים ביניהם כמ"ש פכ"ש שה

במרדכי פ"ק דביצה סי' תרמ"ח בשם רשב"ם לחלק ביניהם לענין ביטול איסור לכתחלה. אך מהירושלמי 

רפ"ב דכלאים הנ"ל לא משמע כרשב"ם דא"כ מאי מקשה מהא דר' יוחנן דמיירי באיסורי מאכל להא 

אים. וא"א לומר דכלאים ה"ל ג"כ איסור מאכל. שהרי כלאי זרעים מותרים באכילה כדאיתא במשנה דכל

רפ"ח דכלאים. ועכ"פ מזה נלמוד דגם באיסורי מאכל אין להחמיר כ"כ טובא. והיינו כשהאיסור מעורב תוך 

מאכלים מאכל שאי אפשר לברר האיסור מן ההיתר. לכן אף שאפשר להכיר קצת מהאיסור כמו כשאין ה

שוים ממש י"ל דבטל כיון שא"א להסיר כל האיסור. דכיון דאשכחן באיסורי' אחרים בטל האיסור תוך ההיתר 

אף שהוא בענין שאפשר לבררו לגמרי ע"י טורח. כמו רפ"ב דכלאים הנ"ל ופ"ק דסוכה. א"כ גם באיסור 

מראית העין ע"י טורח כיון מאכל יש לומר דבטל היכא שא"א להסירו כולו. אף שאפשר להכיר מקצתו ע"י 

שא"א להסיר כולו. וכ"ש כשהוא בענין שא"א להכירו ע"י מראית העין כ"א ע"י מישוש ידים. וזה דלא כהט"ז 

 ופר"ח. כ"א כדעת הש"ך בנקה"כ דלא החמירו בעכבר רק משום דכעדשה הוי שיעור מלקות: 



רח אפשר לבוררו. וכן רפב"ת דכלאים. קיצור. ראיה מרפ"ב דכלאים דאיסור מתבטל ברוב היתר אף שע"י טו

ופ"ק דסוכה רק התם לא מיירי באיסור מאכל. אך גם באיסורי מאכל י"ל שעכ"פ אין להחמיר היכא שא"א 

כלל לברר האיסור מההיתר אף כשע"י טורח אפשר להכיר מקצת דמקצת מן האיסור. אבל א"א לברור 

 ולהסיר כולו י"ל דבטל: 

תין פ"ב דטבול יום מ"ג הובאה בגמרא פ"ג דפסחים )דף מ"ד ע"א( ובפ"ו דנזיר ו. ועוד נ' ראיה לזה ממתני

)דף ל"ו ע"א( המקפה של תרומה )תבשיל קפוי ועב של תרומה כגון דייסא. והשום והשמן הנתונין בו לתבלין 

רש"י( היו של חולין. רש"י( ונגע טבול יום במקצתן פסל את כולן )דמקפה עיקר וטבול יום פוסל את התרומה. 

המקפה של חולין והשום והשמן של תרומה ונגע טבול יום במקצתן לא פסל אלא מקום מגעו )וברש"י דנזיר 

שם כ' אית דאמרי דפי' במקצתן היינו בשום ושמן של תרומה. אבל לא במקפה דחולין דטבול יום שוויוהו 

מקפה של חולין דכיון דערובי בחד רבנן שני ואין שני עושה שלישי בחולין. ואית דאמרי מאי במקצתן אפילו ב

מנא דמי ליה כמאן דנגע בתרומה עצמה עכ"ל(. והוינן בה מקום מגעו אמאי פסול הא בטלי להו תבלין 

ברובא )דקסבר דימוע מדרבנן הוא דאסור כלומר דמדאורייתא חד בתרי בטיל והא דתרומה בחד ומאה 

בר בר חנה )דימוע מדאורייתא הוא( מה טעם דרבנן הוא. תוספות בנזיר בשם רש"י דפסחים( ואמר רבה 

הואיל וזר לוקה עליה בכזית כו' וכ' התוספות בנזיר )וכ"ה בפסחים בקוצר( וקשה לר"ת דמדפריך ולבטול 

ברובא משמע שהשום והשמן אינו בעין. דדבר שהוא בעין אינו מתבטל. ולא משמע הכי דקתני ונגע טבול 

א אמקפה מדלא קתני במקצתה כו' לכן נראה לר"ת דאיירי יום במקצתן משמע דאשום ואשמן קאי ול

שהשום והשמן מפוזרין על המקפה וניכרין כו'. עוד כ' התוספות בפי' הואיל וזר היה לוקה עליהן בכזית ולאו 

דוקא נקט לוקה דהא תרומת שום מדרבנן אלא ה"ק הואיל וזר לוקה עליהן בכזית אילו היתה תרומה 

בה ולא יתבטל אגב המקפה. ולע"ד אין צורך לידחק דהא יש בה שמן ותרומת שמן דאורייתא דין הוא להחשי

הוא מדאורייתא. עוד כ' וא"ת לימא ר"ל יתרץ הואיל וזר לוקה בכזית אם היה מלקט וצובר משם כזית 

)ולעולם אין היתר מצטרף לאיסור. וגם א"צ לאוקמי בכזית בכא"פ( ואומר ר"י דאין דרך אכילתו בכך ומשום 

י טעמא לית לן למימר דלא יתבטל אגב המקפה עכת"ד. וכ"כ התוספות בפסחים שם ד"ה לאו משום. הא

ומשום אם היה מלקט כו' כיון שאין דרך אכילה בכך עכ"ל יעו"ש. ובשט"מ דנזיר שם כ' נראה לפרש דהכא 

בל הר"ש בפי' מיירי בשום ושמן שהוא בעין מפוזרין על פני המקפה אבל אין מעורבין בתוכה כו' עכ"ל. א

המשנה פ"ב דטבול יום מ"ג האריך. ופי' וז"ל משמע שהשום והשמן מעורבין במקפה ואין מקומן ניכר 

דמקשינן התם אסיפא מקום מגעו אמאי פסל ופי' שם בקונטריס אמאי פסל הא בטלי להון תבלין ברובא וכו' 

ל ברוב כו' ור"ת וריב"א גרסי משמע מתוך פירושו שאין השום והשמן בעין ודבר שהוא בעין אינו מתבט

בפסחים מקום מגעו אמאי פסול הא לא הוי כביצה ומוקמי לה בשהשום והשמן בעין כו' ואי אפשר לקיים פי' 

זה כו'. ונלע"ד פשוט דאף לפי' ר"ש בפירש"י דמיירי שאין השום והשמן בעין היינו שאינן מפוזרין על פני 

תוכה ודאי יש שום בעין רק שנידך. אבל ודאי מובדל הוא גם המקפה מלמעלה. אלא מעורבין בתוכה. אבל ב

למראית העין מן הדייסא שהיא המקפה שכאשר נקח בכף מתוך המקפה יהיה ניכר ודאי קצת חתיכות שום. 

אלא שא"א לברר השום ולהסירו דא"כ תתקלקל הדייסא לגמרי. ולכן בכה"ג שפיר הוא בטל. ומ"ש ודבר 

. זהו כשהוא בעין מפוזר על פני המקפה מלמעלה. שאזי אינו מעורב בתוכה שהוא בעין אינו מתבטל ברוב

כלל. אבל כשמעורב בתוכה אף שאפשר להכיר מקצתו ע"י הנ"ל בטל לגמרי. ודוגמת מ"ש התוספות בנזיר 



ובפסחים ואור"י שאין דרך אכילתו בכך ומשום ה"ט לית לן למימר שלא יתבטל כו' כנ"ל. וה"נ כיון שאין דרך 

ללקוט ולברר השום מתוך המקפה. ע"כ לית לן למימר שלא יתבטל. וכ"ש הוא מדברי התוספות דהא כלל 

התוספות כתבו כן אף לשטתם שהשום והשומן מפוזרים ע"פ המקפה והוא בעין. אעפ"כ כתבו כיון שאין דרך 

קשה מאד אכילתו בכך כו'. כ"ש וק"ו כשהשום והשמן מעורבין תוך המקפה ממש שללקט השום מן המקפה 

וגם יתקלקל ויופסד המקפה וגם א"א כלל ללקט כולו. דבכה"ג הוא בטל בודאי. ונלע"ד ראיה לזה ממשנה 

שלימה ספ"ו דנדרים )דנ"ג ע"ב(. מן המקפה אסור בשום )של מקפה( ורבי יוסי מתיר. מן השום מותר 

שר לברור ולהכיר השום במקפה. וע"ש בהרא"ש דהיו רגילין ליתן בכל מקפה שום. א"כ עכ"פ על כרחך אפ

 של מקפה מתוך המקפה. שהרי ר' יוסי מתיר בהשום של מקפה כשלא יאכל מן המקפה: 

קיצור. מדאמרינן פ"ג דפסחים הא בטלי להו תבלין ברובא. אף דפר"ש שהשום אינו בעין היינו שאינו ע"פ 

ם. ואעפ"כ בטל כיון שא"א המקפה ואין מקומן ניכר כ"א מעורב בתוכה. אבל ]בתוכה[ ודאי )הוא( ]יש[ שו

 להסירו מתוך המקפה. וראיה ממשנה ספ"ו דנדרים: 

ז. ושוב מצאתי בחוות דעת סי' ק"ד סק"א הביא ג"כ ראיה זו ומ"ש דמיירי שהשום והשמן בעין רק א"א לברר 

השמן מהמקפה כו'. הנה אף שכוונתו אחד כמ"ש דר"ל שהם בעין אבל אין מקומן ניכר כ"א מעורבים 

עכ"ז לא ראה לשון הר"ש שפי' שזה נקרא שאין השום והשמן בעין כו'. ומ"מ המכוון של הר"ש ג"כ  בתוכה.

כמ"ש שממשו של השום בעין תוך המקפה ולא נמוח. וראיה דהא הגמרא מסיק דלוקה עליהן משום שיש 

ס"ו( ושם כזית בכדי אכילת פרס. וגבי כבכא"פ אין לוקין עליו אא"כ יש טעמו וממשו פרק בתרא )דע"א ד

פירש"י ממשו שהוא בעין. לאפוקי חלב שנמוח נק' טעמו ולא ממשו ע"ש בפירש"י ס"ו ב'. גם הר"ש בטבול 

יום פ"ב שם גבי כזית בכא"פ כ' ועוי"ל דאפילו במינו נמי כבכא"פ דאורייתא דלא בטיל ברובא אף על גב דלא 

ודיה קאי והאי לחודיה קאי ואי אכיל מינכר כו' דסתמייהו בחטים או בשעורין של תרומה איירי דהאי לח

כבכא"פ חייב ולא דמי למיעוט הנמוח ומתחבר עם הרוב מתבטל עכ"ל. וא"כ לפ"ז גם בשום שבתוך המקפה 

מסתמא ג"כ לחודיה קאי. הגם דהוא מין בשאינו מינו מ"מ לשון כבכא"פ משמע כה"ג. וכ"כ הפר"ח בה' פסח 

בגופו מקרי טעמו ולא ממשו. וא"כ מאחר שכאן אמרו שהיה  דלרש"י וסיעתו כל שהאיסור הוא מחוי ואינו

לוקה עליו משום כבכא"פ ע"כ היינו שאינו מחוי. ואעפ"כ היה מתבטל אם אין כזית בכא"פ. ע"כ צ"ל דבכה"ג 

נמי מתבטל האיסור. רק שאם הוא כבכא"פ אינו בטל. והחוות דעת למד מזה דכמ"כ אף שאין כלל כבכא"פ 

ור שלוקה עליו אם היה בפ"ע כמו עדשה מן השרץ לא בטיל. ואין הנדון דומה כלל. אלא שיש מהאיסור שיע

דכשיש כזית בכא"פ שאני. דבכה"ג האיסור אינו מתבטל בהיתר. אבל כשיש ששים מן ההיתר נגד האיסור. 

אלא שהאיסור יש בו כשיעור שלוקין עליו מה בכך. הרי כזית מן הנבלה בטל בששים של היתר. א"כ גם כאן 

י"ל דמתבטל. כיון דאי אפשר לברר האיסור מן ההיתר א"כ מתבטל. וזהו שטת או"ה והרשב"א דלעיל אות 

 א' שבמאכל עב מתבטל אף כעדשה מן השרץ. ומכל מקום י"ל להחמיר בזה כהש"ך: 

קיצור. עוד ראיה דענין השום שבמקפה מיירי שהוא בעין ולא נימוח לגמרי מאחר דהיה לוקה אכזית בכא"פ 

ל ממשו היינו שלא נמוח. דברי הח"ד שדימה שיעור כעדשה לכזית בכא"פ אינו דומה כלל. ומ"מ יש וצ"

 להחמיר בכשיעור: 

ח. ועוד ראיה ממשנה פ"ד דתרומות )מ"ח( ר' יהושע אומר תאנות שחורות מעלות את הלבנות כו' אף על 



טוחן ומתיר כלומר שאם דורסן גב שהאיסור ניכר מאד. וכ' הר"ש דמפרש הטעם בירושלמי משום דאם רצה 

מתערב הכל ועולה. ואף דרע"ק פליג מ"מ הרי מודה בשאינו ידוע מה נפלה כו' והכא שהאיסור כבר מעורב 

בהיתר וא"א להסירו עדיף טובא ויודה רע"ק דבטל. גם מה שפסק הרמב"ם כרע"ק אינו מוכרח דהא בנדרים 

כ' הר"ן שם דע"ה א' וכיון דקלסיה בן עזאי לרע"ק וזכנהו פרק נערה )דע"ד א'( דפליגי ר"א ור' יהושע ורע"ק 

לר"א ור' יהושע בדינא דלא אהדרו ליה מידי נקטינא כוותיה עכ"ל. וכ"כ הרא"ש שם סי' יו"ד. משמע הא לאו 

הכי היה הלכה כר' יהושע דהלכה כרע"ק מחבירו ולא נגד רבו בפרק הכותב )דף פ"ה(. ומה שהעיר ע"ז 

מדין אשה הדרא לקביעותא שבפ"ב דנזיר )דף י"ב ע"א( המובא בפר"ח סי' ק"י ס"ק י"ג. אאזמו"ר הגאון ז"ל 

לא הבינותי כי הנה עיקר פי' קבוע היינו שהאיסור ניכר וידוע במקומו וגבי אשה כ' התוספות בנזיר שם ונהי 

ה עצמה דלא קבוע לגמרי מ"מ דמי קצת לקבוע. ולפע"ד א"צ לזה דשם י"ל דהוי קבוע לגמרי שהרי האש

יודעת שנתקדשה וא"כ היא יודעת שאחותה אסורה לזה. ואפשר עי"ז חשוב האיסור קבוע. ואף את"ל דזהו 

אינו וה"ל קבוע דרבנן כהא דאמרינן פ"ח דזבחים )דע"ג סע"א( גזירה שמא יקח מן הקבוע. אף שא"י 

קבוע. ועיין מזה בסה"ת סי'  האיסור ומעורב רק כיון דבעלי חיים חשיבי ולא בטלי א"כ כיון דאינו בטל חשוב

נ"א ודוקא כי האיסור ניכר כו' שייך לומר כל קבוע כו' והא דמשני כו' גזירה כו' לאו דוקא כו' אלא כו' משום 

דבעלי חיים לא בטילי כו'. וכה"ג באשה דלא גרעא מבעלי חיים דלא בטלי לכן ה"ל קבוע. ומה ענין זה לדבר 

רב מין במינו. להכי גם כשנתערב מבשא"מ כיון דא"א לבררו ולהוציאו איסור שאינו חשוב ומתבטל אילו נתע

משם דומיא דמקפה ושום שפיר מתבטל. ומה ענין זה לאשה שהוא דבר שאינו בטל. ועוד זאת גם לדברי 

קדשו אין ללמוד מזה לחצי שיעור. דאשה פשיטא דדומה לאיסור שלם כמו כעדשה מן השרץ וחמור מיניה 

הכל. משא"כ בשנחתך האיסור לחתיכות פחות מחצי שיעור אין דומה לשם כלל. ועוד דחשוב בריה לדברי 

ראיה הנה בסה"ת סי' חמשים כ' אבל מין בשאינו מינו צריך ששים בהיתר אפילו בדבר יבש כו' ואם מכירו 

 יסיר האיסור ואם אינו מכירו כגון שנחתך בחתיכות קטנות בטל בששים עכ"ל. והאי אם אינו מכירו כגון

שנחתך כו' א"א לומר שהוא בענין שדומה לגמרי לשאינו מינו. דא"כ היינו מחוי שנזכר שם. אלא מיירי 

שנחתך כ"כ לחתיכות קטנות עד שא"א לברר כולו ושישאר המאכל מין מאכל כ"א יופסד. וכענין השום 

ם( משום דמין בשא"מ במקפה כנ"ל. וכן פי' באו"ה כלל כ"ג סי' ח' וז"ל והטעם )ר"ל למ"ש סה"ת דבעינן ששי

חמור יותר מבמינו אף בדבר יבש שאין נ"ט זה בזה לפי שנקרא דבר שיש לו תקנה דיכול קצת להכיר 

האיסור ולהסיר. ומ"מ בטל שפיר בששים דמאחר שהוא כ"כ מועט )ר"ל רק אחד מששים( ואינו מוצאו נקרא 

ת סי' כ' מה שהקשה על הפר"ח סי' ק"ב שפיר דבר שאין לו תקנה עכ"ל. ועי' בספר חמודי דניאל ה' תערובו

סק"ח וסי' ק"ט ס"ק ד' כגון חתיכה שבלועה מחלב כו' מסוגיא דגמרא רפ"ח דזבחים )דף ע"ד( דחתיכה 

דבשר בחלב היה בטלה לולי שהיא חהר"ל. ולפמ"ש בשם או"ה לק"מ דהכא לא דמי כלל למכיר האיסור כיון 

גדול. ועיין בא"ח סי' תס"ו ס"ד ובח"י שם דהפירור יבש אינו שעתה אינו מכירו וא"א להכירו כ"א ע"י טורח 

מתבטל בקמח. ופי' אזמ"ו נ"ע דה"ל כיבש בלח. ובאמת מאחר ששם אחר הריקוד א"א להכיר האיסור בשום 

אופן אין להחמיר כלל. לולי מצד האומרים דחוזר וניעור. אבל עכ"פ יש ליתן ע"ז דין קמח חמץ שנתערב 

 נין לדין יבש בלח: בקמח דפסח. ואינו ע

קיצור. עוד ראיה ממשנה פ"ד דתרומות. שאינו ענין לדין אשה הדרא לקביעותא פ"ב דנזיר )י"ב(. גם ראיה 

מסה"ת סי' נ' ואו"ה כלל כ"ג דין ח'. גם קצת ראיה מהקושיא שהקשה החמודי דניאל על הפר"ח סי' ק"ט 



 סי' תס"ו ס"ד. ויש להתיר לאפותו קודה"פ: סק"ד מזבחים ע"ד. לפ"ז אין להחמיר בדין הנזכר בש"ע א"ח

 סי' כחבת ציון שו"ת שי

הן אמת דלפי מה שחדשתי בילדותי בלימוד התלמידים לישב דברי רש"י ז"ל יש להוכיח שדעת רש"י דגם 

בתולעים הוא טעם פגום ואינו נהנה באכילתו דהנה במס' חולין דף ס"ז ע"א א"ר הונא לא לשפי אינש 

ום שרץ השורץ על שיכרא בצבייתא באורתא דלמא פריש לעיל מצבייתא והדר נפל לכסא והוי עובר מש

הארץ, ופירש"י שם בד"ה באורתא שאם תפול תולעת על הקשין לא יראנו ומשם תפול אל הכלי ולמחר 

פליאה כשיראנו יהא סבור שלא יצתה מן השכר לקשין ותולעת המים מותרת עכ"ל רש"י ז"ל. ולכאורה הוא 

א פירש וישתה ומזה משמע דאם שחשש הוא שיראנו למחר ויהא סובר של גדולה למאי צריך רש"י ז"ל לומר

יפול התולעת והוא לא יראנו למחר וישתה ליכא חשש איסור, והוא תמוה דאף אם לא יראה התולעת וישתה 

ג"כ נכשל באיסור בשוגג כששתה תולעת וג"כ צריכין אנו להסיר המכשלה שלא יכשל אדם באיסור אף אם 

ט דלא לשפי אינש שיכרא בצבייתא באורתא לא ידע שיש כאן האיסור, ולמה לא פירש רש"י ז"ל בפשו

דשמא יפול התולעת על הקשין והדר נפל לכסא והוא ישתה השכר עם התולעת ואף שישתה בחשכת לילה 

באופן שלא יראנה מ"מ עביד איסורא דשתה תולעת שפירש. ובאמת הרי"ף והרמב"ם והטור וש"ע בסי' פ"ד 

בלילה דשמא יחזרו ויפול משם לתוך הכלי ויבא לשתותן סעיף ג' כתבו סתמא דאין לסנן בקיסמים ובקשין 

ע"ש. הרי שכתבו סתם דחיישינן שיבא לשתותן ולמה האריך רש"י ז"ל לומר שיראה התולעת וישתה למחר 

 בכוונה עם התולעת שיהיה סבר שלא פירש. 

ן מותר ובשאר וליישב פירש"י ז"ל אמרתי בלימוד הישיבה דלפי דאנן קיי"ל בכל התורה דדבר שאינו מתכוי

איסורין מותר דבר שאינו מתכוין אפילו לכתחילה כמו דקיי"ל דמוכרי כסות מוכרין כדרכן בלבד שלא יתכוונו 

בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים רק הצנועין מפשילין לאחוריהם במקל. אמנם באכילת איסור לא 

עריות חייב חטאת שכן נהנה ולכך בכל אכילת שייך לדון בו דין דבר שאינו מתכוין דקיי"ל המתעסק בחלבים ו

איסור אסור דבר שאינו מתכוין משום שהוא נהנה, ומעתה יש לומר דרש"י ס"ל כדעת הד"מ דגם בתולעים 

, ולכך ס"ל לרש"י דמשום טעמם פגום ובזה היה דבר שאינו מתכוין מותר כמו בכל איסורין כיון שאינו נהנה

ונה לא הוו אסרי לשפות שיכרא באורתא דאף שיפול לתוך הכלי חשש שישתה השכר עם התולעת בלי כו

והוא ישתה ולא יראה התולעת ליכא מכשול איסור דכיון שהוא מתעסק בשתיית השכר שהוא היתר ושותה 

גם התולעת הוי דבר שאינו מתכוין ודין מתעסק בחלבים לא שייך כאן כיון שאינו נהנה דטעם תולעת הוא 

ישתה למחר ביממא ויראה התולעת ויהיה סבור שלא פירש וישתה התולעת בכוונה, פגום, ולכן כתב רש"י ש

ובזה בודאי נכשל באיסור שהוא מתכוין לאכילת התולעת, כן נראה לי בדעת רש"י ז"ל. ואין להקשות למה 

הוצרכו כלל בדיקת פירות וירקות מתולעים הא הוי דבר שאינו מתכוין, ז"א דכיון דידוע דשכיחי תולעים 

אותן פירות וירקות ואינו חושש לבדוק ולהסיר התולעים הוי כמתכוין לאכול גם התולעים ולכן צריך בדיקה, ב

אבל בשכר ס"ל לרש"י דכיון שהוא מסנן השכר לא יעלה על דעתו שנשאר בשכר תולעת ויהיה סבור 

דבר שאינו  שנסתלקו התולעים ע"י הסינון ואם ישתה התולעת שחזר ונפל לשם ולא יראה התולעת הוא

" הרי דלפי דבריו כל .בור דלא פירש וישתה בכוונה כנ"למתכוין לכן פירש רש"י שיראה התולעת רק שיהיה ס
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 גליון רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן פז

א לא הוי דשמא לא בישל העובד כוכבים בהקדירה קשה לי הא אינו מכוין לבשל רק לחתות באש ופסיק ריש

וצ"ל דדוקא בספק דלהבא שמא לא יהא נעשה כן במעשה שלו כמו גורר כסא וספסל דהוי  ,בשר וגם חלב

ספק שמא בגרירתו לא יעשה גומא אבל בספק דעבר כמו הכא דאם יש בקדירה בלוע בשר וחלב בחיתוי זה 

"ח ואכן לדעת הט"ז א. וכו' עת בשר וחלב זה מקרי פסיק רישאבודאי יתבשל אלא דהספק שמא אין בו בלי

סק"ג( שכתב שם לדעת הטור בנועל התיבה וספק אם יש זבובים דמותר לנועלו דהוי דבר שאינו  ט"ז)סי' ש

מתכוין ואף דהוי פ"ר מ"מ דלמא אין שם זבובים ולא הוי פ"ר א"כ לכאורה בנ"ד היתר גמור דהא אינו מתכוין 

 .וכו' עובד כוכביםלבשל כלי של 



Rabbi Yitzchok Berkowitz 

 סימן ח (קמאשו"ת רבי עקיבא איגר )

 להרב רבי אברהם נ"י בק"ק מעזריטש. 

 על שאילתו מי שאינו יודע שזהו מלאכת איסור אם מחוייבים להפרישו. 

לאכת מחשבת אסרה בפרק כיצד הרגל )דף כ"ו ע"ב( אמר רבה היתה אבן מונחת בחיקו וכו' לענין שבת מ

תורה, וקשיא לי הא בתוס' בשבת פרק כלל גדול ]דף ע"ב[ ד"ה נתכוון וכו' ותמצית דבריהם דבנתכוין לחתוך 

תלוש היינו שהיה סבור דהוא תלוש והיה מחובר מקרי נעשה מחשבתו, אלא דפטור מטעם אחר מקרא 

ן והיתה קדשים ושחטה בחוץ דאשר חטא בה פרט למתעסק, וזהו בכל אסורים דאם סבר בהמה זו חולי

דפטור, ואם נתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר בכה"ג בעלמא חייב, דאם נתכוין לשחוט בהמת 

קדשים זו בחוץ ושחט בהמת קדשים אחר בחוץ חייב, אבל בשבת פטור דלא נעשה מחשבתו שלא רצה 

עושה כלל מלאכה, בלא טעמא  לחתוך זה ע"ש, א"כ הכא דהיה האבן בחיקו ולא ידע מזה דחשב דאינו

 דמלאכת מחשבת פטור דלא גרע מקסבר שהוא תלוש ונמצא מחובר. 

ואף דבאמת ג"כ לא נעשית מחשבתו דהא לא רצה כלל בנפילת האבן, מ"מ הא ל"צ לטעמא דמלאכת 

 מחשבת, דאפילו בעלמא פטור מטעם מתעסק. 

רט למתעסק לקסבר שהוא היתר והיה איסור ועיין מהרש"א סנהדרין )דף ס"ב ע"ב( דלר"י לא דרשינן בה פ

כיון דהשגגה בחתיכה זו חייב, וכן בשבת דבכה"ג דעסק בחתיכה זו דהוי מלאכת מחשבת דנעשית 

 מחשבתו. 

אבל זהו תמוה דא"כ אביי ורבא דפליגי בנתכוון לחתוך תלוש וחתך מחובר, וכי אזלא הכל שלא אליבא 

)דף י"ט ע"א( במתני' דמשמע דר"י דדריש תרתי דבה קאי על  דהלכתא, ועיי' ברש"י כריתות פרק ספק אכל

 החטא ועל הידיעה, ועיין. 

ונ"ל דבר חדש דמה דממעטינן מאשר חטא בה פרט למתעסק, לא דמתעסק לא נעשית העבירה כלל אלא 

דמקרי עבירה בשוגג, ואך בשוגג כהאי ממעטינן מאשר חטא בה דפטור מקרבן אבל מ"מ מקרי שגגת 

ל מה דממעטינן מטעם דמלאכת מחשבת אסרה תורה היכא דליכא מלאכת מחשבת אינו בכלל איסור, אב

 מלאכה ולא נעשה העבירה כלל. 

א"כ י"ל דמש"ה נקיט בסוגיין מטעם מלאכת מחשבת היינו די"ל מה דאמרינן לענין נזקין חייב לענין שבת 

טור משום שבת, דלא אמרינן ביה פטור, היינו לומר דאם הנפילה מחיקו היה בשבת חייב לשלם הנזק ופ

קלב"מ =קם ליה בדרבא מיניה= כדין חייבי מיתות שוגגין כיון דלא היתה מלאכת שבת, לא נעשה כלל 

מלאכת שבת, אלא דאלו אתרו ביה והיה יודע שהאבן בחיקו אז היתה נקראת מלאכה ואם הי' מודיעים אותו 

שוגגין אבל עתה כיון דלא ידע מהאבן שבחיקו, לא  מהאבן בחיקו ולא אתרו בו אז היו בכלל חייבי מיתות

נעשה המלאכה ולא מקרי ח"מ =חייבי מיתות= שוגגין, אבל בלאו טעמא דבעי מלאכת מחשבת אלא מטעם 



מתעסק דפטור גם בשאר אסורים, היינו גם מחטאת, אבל מ"מ מקרי מלאכה, והוי שגגת מלאכה בלא חיוב 

 יבי מיתות שוגגין ודוק. חטאת והיה פטור מלשלם הנזק, דהוי חי

וראיתי לידידי בעל חוות דעת בספרו מקור חיים )בסי' תל"א( הקשה בלא ידע שחמץ בביתו אמאי נקטו 

הפוסקים דהוי שגגת עבירה, הא הוא מתעסק דלא ידע כלל דחמץ בביתו, ונדחק לחלק בין עבירה שיש בה 

 מעשה לאין בה מעשה. 

 ולענ"ד עיקר דמתעסק מקרי ג"כ עבירה, אלא דלא חייבה התורה חטאת עליו. 

וחשבתי להביא ראיה ממה דאמרינן ברכות, )דף יט( המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ופסקינן )וכ"ה 

בש"ע( דאם הוא א"י =אינו יודע= שיש כלאים ואחר רואהו צריך להגיד לו אפילו בשוק לפושטו, ואמאי הא 

ון דא"י שבבגדו כלאים, הוי מתעסק וליכא איסור דאורייתא ומותר משום כבוד הבריות, אלא ע"כ דמתעסק כי

 הוי ג"כ איסור דאורייתא, אלא דלא חייבה תורה קרבן עליו. 

אמנם יש לדחות, דכלאים דהאיסור הנאת חימום הוי כמו חלבים ועריות דמתעסק חייב, אך מ"מ העיקר נ"ל 

 כמ"ש. 

לי דברי תוס' פ"ק דשבת )דף י"א ד"ה שמא ישכח ויצא( אליבא דרבא וכו' מבואר מדבריהם ובזה מובן 

דלאביי דגזר גזירה לגזירה היה ניחא דמתעסק הוא עכ"פ דרבנן, ובפשוטו תמוה איך שייך דיאסרו חז"ל 

לאכה זו מתעסק הא לא ידע שעושה כן ולאיזה ענין יאסרו חכמים לעשות כן, הא כיון דלא ידע כלל שעושה מ

 דחשב שהוא תלוש לא ידע כלל שיש עליו איסור דרבנן. 

ולפי הנ"ל דמתעסק הוי ככל מילי עבירה אלא דמקרי שגגת עבירה, ובכה"ג גזה"כ =גזירת הכתוב= לפטרו 

מחטאת אבל עבירה יש כאן אלא דמ"מ בשבת כיון דלא ידע מהמחט לא מקרי מלאכת שבת, ]ומה"ט נקטו 

נקטו מתעסק, דמצד מתעסק היה מלאכה דאורייתא, רק מטעם מלאכת  בדבריהם מלאכת שבת ולא

מחשבת הוא דרבנן[ ובזה שפיר כתבו דלאביי היה ניחא דאסור מדרבנן, היינו דרבנן אמרו אף בלא מלאכת 

מחשבת הוי מלאכה דרבנן לענין מלאכה שא"צ לגופה וכדומה, וא"כ גם זו דלא ידע מהמחט מצד מלאכת 

 בנן, וממילא אף דהוא מתעסק הוי שגגת מלאכה דרבנן, ודוק. מחשבת הוי מלאכה דר

נפקא מינה עוד לדינא במה דקיי"ל דמצווה על שביתת עבדו, דאם רואה עבדו שרוצה לקצור תבואה 

ממחובר והעבד אמר שרוצה לקצור זה התלוש והרב ידע שהוא מחובר דאם מתעסק לא הוי מלאכה כלל לא 

אינו עושה מלאכה כיון דחושב שהוא תלוש ואין רבו עובר משום שביתת  שייך בזה שביתת עבדו דהא העבד

עבדו, אבל אם מתעסק הוי שגגת עבירה כיון דהרב ידע שהוא מחובר יש בו משום שביתת עבדו דהא 

מלאכת מחשבת מקרי כיון דנעשה מחשבתו של עבד לקוצרו אלא דפטור משום מתעסק כמ"ש התוס' שבת 

ברינו וכיון דמתעסק הוי שגגת עבירה יש בזה משום שביתת עבדו. ידידו )דף ע"ב( שהבאנו בתחלת ד

 עקיבא גינז מא"ש. 

בשולי המכתב ובההיא ענינא אמרתי בישוב קושית התוס' שבועות פרק ידיעות הטומאה )דף י"ט( ד"ה הרי 

וי העלם מקדש, והיינו דלכאורה קשה בהעלם מקדש דהיינו דסבר שהוא בית דעלמא אמאי חייב, הא ה



מתעסק כמו סבר שהבהמה חולין ושחטה בחוץ וצ"ל דוקא לענין חטאת קבועה מיעטה הכתוב דאשר חטא 

בה פרט למתעסק, אבל לענין עולה ויורד ליכא קרא, ובפרט למ"ש דמתעסק מקרי שגגת עבירה אלא דלא 

העלם מקדש  חייביה רחמנא חטאת וא"כ י"ל דעולה ויורד חייב, א"כ מיושב קושית התוס' דשפיר אמרינן

פטור לגמרי דהקרא דעולה ויורד מיירי בהעלם טומאה ומצד חיוב חטאת ממילא פטור משום מתעסק, 

ומדוקדק היטב לישנא דמתני' דברישא דאכל קודש לא קתני עלה רא"א וכו' ואינו חייב על העלם קודש 

לר"א דס"ל דקרא רק  כדקתני בסיפא גבי מקדש והיינו דבעי לומר דאינו חייב כלל, ובאכל קודש אדרבא

בהעלם טומאה, ממילא בהעלם קודש חייב חטאת דלא פטור מדין מתעסק, דהא בחלבים ועריות חייב 

 מטעם דנהנה, לזה קתני רק בהעלם מקדש, דליכא חטאת קבוע, משום דהוי מתעסק, ודוק. עקיבא

 ט-סעיף ח פד סימן - דעה יורה ע"שו

. תולעת בו יש שמא מתוכו הפרי שיבדוק עד יאכל לא, מחוברים כשהם להתליע שדרכן פירות מיני כל( ח)

. חדש ב"י מתקיים אינו, עצם בה שאין בריה שכל. בדיקה בלא אוכל, חדש ב"י שנעקר אחר הפרי שהה ואם

 שישליך לאחר ואף. הפרי גבי על או, בחוץ ביניהם הנמצאים התולעים להשליך, לבדקן צריך מקום ומכל

: השורץ השרץ תרגום) וירחשו לחוץ יצאו, הקדירה בתוך במים כשיתנם שמא לחוש יש, בחוץ הנמצאים

 פירות חדש ב"י לאחר לבשל הבא הלכך. הפרי גבי על או, הקדרה בדופני או, במים( דרחיש רחשא

, רותחים מים בקדירה יתנם כך ואחר, למעלה יעלו והמנוקבים המתולעים; צוננים מים לתוך יתנם, שהתליעו

 מיעוט דהוי, כולם לבדוק צריך אלא, הרוב בדק אם בהם מהני ולא. )מיד ימות תולעת בו נשאר שאם

 (:ד"רע סימן ובתשובה ה"בת א"רשב( )דשכיח

 קצת נמצאו ואם. מותר, לאו ואם. בודק, לבדוק יכול אם, בדיקה בלא, חדש ב"י תוך ובישל עבר( ט)

 ש"הרא תשובת( )שבתוכו התולעת טעם נגד' ס בו שאין פרי לך אין כי. )השאר ואוכל, משליכם, בקדירה

 הגה: אסור הכל', ד או שלושה אבל, שנים או אחד אלא נמצאו שלא מילי דהני שאומר מי ויש(. ם"מהר בשם

 אם אבל, אסור כולו בתולעים שהוחזק ומאחר; התולעים מהם ולהסיר לסננו אפשר דאי מאכל ודוקא -

 סימן סוף לקמן ועיין(. נ"ק סימן א"רשב) מותר והשאר, שם הנמצאים התולעים משם מעביר, לסננו אפשר

 ':ק

 קובץ תשובות הרב אלישיב חלק א סימן עד

 ול וספק ספיקא בזה. ספק ירקות המתולעים אין להתירם בביש

 יורק, -למע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם מוהר"ר שמעון שוואב שליט"א רב קהל עדת ישורון ניו 

מכתב כת"ר ומכתב נוסף מהרה"ג יעקב דוד לובאן הגיעו לידי בענין התולעים בירקות לאלה אשר צריכים 

ת כבעלי מסעדות בתי חולים מחנות קיץ וכיוצ"ב שאין אפשרות לבדוק כל עלה וכל להכין אוכל בכמויות גדולו

ירק ואם הרבנים יאסרו עליהם להשתמש כי אם באותן הירקות שאינו מוחזקים בתולעים, ה"ז גזירה שאין 



רוב הציבור יכול לעמוד בזה, והצבור לא ישלימו עם זה ויפנו אל המסעדות שהם ללא השגחה כלל, נוסף 

ז משרד הבריאות מפקח על בתי חולים בתי זקנים ומחנות קיץ, ודורשים שהאוכל יהי' מירקות לחות כגון ע"

 חסא כרובית וכיוצ"ב. 

והנה המסעדות הללו שהם תחת פקוח הרבנים נוהגים עד היום לקחת ירקות לחות ביותר ושורין אותו במי 

המי מלח ורוחצים אותם שוב במים אך כנראה  מלח ולפי דבריהם התולעים עולים למעלה, ואח"כ שופכין את

שאין דרך זו מוציאתן מן התולעים לגמרי. )ואמנם לדעת יודעי דבר פעיה"ק אין זה בגדר בדיקה יסודית( 

וע"כ הציע כת"ר לבשל את הירקות הנ"ל ויהי' ס"ס א. אולי אין בהם תולעים יותר. ב. ספק נימוחו, והשאלה 

לין איסור לכתחלה ואולי יש מקום להתיר בהתחשב בשעת הדחק כזו וגם היא אם אין בזה משום אין מבט

 הפסד מרובה לבעלי המסעדות שאינם יכולים לעמוד בבדיקה יסודית אפשר שזה נחשב לדיעבד עכתו"ד. 

ומה שיש לדון בזה הוא במ"ש ביו"ד סי' פ"ד סע' ט' עבר ובישל תוך יב"ח בלא בדיקה אם יכול לבדוק בודק 

ר, וזה מטעם ס"ס ספק הי' שם רחש אם לא ואת"ל הי' שמא נמוח ונתבטל, וזה מדברי ואם לאו מות

הרשב"א בתוה"ב והו"ד בש"ך ס"ק כ"ט וכ' ע"ז הש"ך מהאו"ה ומהרמ"ל דזה דוקא שלא הוחזקו פי' בסתם 

אבל פרטיים במדינה שהוחזקו בכך הוי ודאי ולא ספק, וז"ל הפר"ח הטעם משום דיש כאן שני ספיקות ס' 

י' שם רחש ס' נמוח ונתבטל ואין זה אלא בפרי שלא הוחזק שיש בו תולעת אלא שהדבר מסופק אבל כגון ה

פולין ועדשים שהם מוחזקים שיש בהם תולעת הדבר פשוט שאסורין שהרי אין כאן אלא ספק א' שמא 

ון הרשב"א והב"י בעצמו ]סי' פ"ד סוד"ה ומ"ש המתולעים[ הביא לש -נימוחו וספיקא דאורייתא לחומרא 

בתשו' ]ח"א סי' רע"ד[ עדשים ופולין בלי ספק הרחש מצוי בהם במחובר הרי כ' שאין ספק בדבר ואיך יש לנו 

 להתירם מחמת ס"ס וכן מבואר בדברי האו"ה ומהרמ"ל וברור הוא, עכ"ל. 

אחרי  ולפי"ז בנ"ד בחסא וכרובית וכיו"ב המוחזקין בתולעים לא עדיפי מעדשים ופולין ואין להתירם גם

הבישול כנ"ל. ולפני הבישול לאוכלן חיין נתוסף דעת התבו"ש דהוה דאורייתא כל עוד ויש אפשרות להפריד 

את האיסור עי' בסוף הספר תבו"ש וז"ל "מה דאפשר בבדיקה כגון לסנן הרוטב )להוציא התולעים( כיון 

 דאפשר להכיר האיסור הו"ל דאורייתא". 

הרשב"א בתוה"ב הארוך ]ב"ג ש"ג )פ"ד ע"א([ דן בפולין ועדשים וזה  אמנם לכאו' דברי הפר"ח צ"ע שהרי

לשונו שם: "ולפיכך הפולין והעדשים הרכים אסורין לאכלו בלא בדיקה מפני שהתולעת מצוי' בתוכו באיביהן 

וכו' ומ"מ נראה וכו' אם עבר ובשל בשאינו יכול לבדוק מותרין, וכו' דהכא איכא תרי ספיקי חדא דילמא לא 

 בי' ואת"ל הוה בי' דילמא נימוח ובטיל עכ"ל".  הוה

ומ"ש הרשב"א בתשו' סי' רע"ד "המינין הללו עדשים ופולים בלי ספק הרחש מצוי בהו" בע"כ הכוונה דהוה 

מיעוט המצוי וכמ"ש הר"ן חולין בפא"ט ]י"ט ע"א מדפי הרי"ף[ דמשו"ה נקט תמרי "לפי שההתלעה מצוי' 

פי שהוא מיעוט למיעוט המצוי חששו כענין שחששו לסירכות הריאה" וכ"כ בהן וכיון שהדבר מצוי אף על 

 הרשב"א להדיא בתשובתו דהוי מיעוט המצוי, ועיי"ש. 



גם מצד הסברא בדבר שרק מיעוט נגוע בתולעים, גם אם הוא מיעוט המצוי אכתי לא הגיע לרוב, ומכלל 

 ספק לא יצא, ושפיר איכא למידן בה דינא דס"ס. 

האמור שהוא בגדר ספק אין לאוכלן חיין ומטעם דהוה ספיקא דרבנן, וזה מתרי טעמי חדא כל  אמנם אף לפי

עוד שקיים אפשרות להפריד האיסור, הרי לדעת התבו"ש הנ"ל יש בו משום לתא דאיסורא דאורייתא, ב, 

תולע או לא הואיל ועיקרו דאורייתא ע' בטוטו"ד מהדו"ג סי' קנ"ח "דכיון דהספק הוי בדאורייתא אם יש שם 

רק מצד אחר בא לו שהוא דרבנן שנתבטל בכה"ג לא אמרינן סד"ר לקולא", ע"ש ונראה שזה הוא כוונת 

 הפר"ח הנ"ל במ"ש "שהרי אין כאן אלא ספק שמא נמוחו וספיקא דאורייתא לחומרא". 

' י"ג "דבש ולהתיר ע"י בישול לכאו' הרי יש בזה משום אין מבטלין איסור לכתחלה ול"ד להא דסי' פ"ד סע

שנפלו בו נמלים יחממנו עד שיהא ניתך ויסננו ולא הוה מבטל איסור לכתחלה שאין כוונתנו אלא לתקן 

הדבש", שאני התם דכוונתו הוא להפריד את האיסור ע"י החימום שיהא בידו לסנן ולהוציא התולעים, וע' 

יסור ולא יאכל האיסור ועוד שאין כיון שמסנן להוציא הא -חכמ"א כלל ל"ח "דבש שנפלו בו נמלים יחממנו 

 כונתו רק לתקן הדבש". 

ובפמ"ג בשפ"ד סקל"ג בכמהין יבישים שהם מתולעים אי שרי לכרוך בבגד פשתן וליתנם בתבשיל למתק 

דכוונתו לתקן ולהפריד מאיסור משא"כ כאן מ"מ מסיק  -יראה שאסור לעשות כן ול"ד לדבש  -התבשיל 

 וכ"כ באו"ח סי' תנ"ג בא"א סק"ג.  הפמ"ג אין לגעור במי שעושה כן

ומהרש"ם ח"א סי' קע"ד הביא ממהריט"ץ ]סי' פ"א[ "דדין אין מבטלין איסור לכתחלה ל"ש רק בדבר שהוא 

חפץ בו ורוצה להתירו אבל בנ"ד הרי אדרבא קץ בו ואינו חפץ שרי" והש"ך בסי' קט"ו סקכ"ח כ' "ואין זה 

 כלל". כמבטל איסור לכתחלה דשמא אין בו איסור 

ואכתי יש לדון אם מבשלין הירקות הנ"ל בכמויות גדולות לצורך חמש מאות איש ויותר הרי קרוב לודאי 

שכמה תולעים בסיר וה"ז דומה למ"ש הרשב"א בתשו' סי' קי"ג אם נמצאו תולעים מרובין בקדרה הרי 

ן מבושלין אי אפשר וכשה -הוחזקו הירקות האלו בתולעים וכל שהוחזק צריך בדיקה לצאת מאותה חזקה 

לבודקן ולפיכך אסורין ע"ש ואין זה סותר למ"ש הרשב"א בעצמו בתוה"ב הנ"ל שכאן מדובר שהתבשיל הזה 

מוחזק בתולעים וזה מ"ש בשו"ע שאם נמצא בתבשיל ג' תולעים הכל אסור וכ' הש"ך בס"ק ל"ב כיון שנמצא 

משום חד ספיקא לא שרינן, הראב"ד  הוחזק התבשיל שיש יותר תולעים מאי איכא שמא נימוח ובטלו -

והר"ן, ובפמ"ג שם אפי' למ"ד אמרי' ס"ס במקום חזקה כאן לכו"ע ל"א ס"ס דהס"ס מתנגד לחזקה דהחזקה 

 מורה שיש כאן תולעים ובס"ס אתה אומר שאין כאן. 

דעי דבר לפי יו -וזה ששורין את הירקות במי מלח ולפי"ד התולעים עולים למעלה ואח"כ רוחצין אותן במים 

כאן פעיה"ק אין זה בגדר בדיקה יסודית, מ"מ יתכן שזה לכהפ"כ מפקיע אותם מדין מוחזקים, ויש לדון לפי"ז 

שאחרי השרי' הנ"ל מותר לבשלם בכמויות יותר קטנות באופן שיתכן לדונו בספק שמא אין בסיר הזה 

 תולעת. 



Rabbi Gerstein  

OU website 

 

 משנה ברורה סימן רג ס"ק א

 וכן, שגדילים באילן ומברכין עליו בפה"ע MULBERRIES – שקורין מוי"ל בע"ר -על התותים הגדלים בסנה 

 .שלנו ג"כ ידוע שגדילין באילן שמתקיים משנה לשנה ומברכין עליו בפה"ע , RASBERRIESמאלינע"ס

 משנה ברורה סימן רג ס"ק ג

דעת המ"א ועוד כמה אחרונים לברך עליהן בפה"ע אך העולם נוהגין  BLACKBERRIES יאגד"ש שחוריםכמו 

 .לברך בפה"א

 משנה ברורה סימן רג

על קוצים נהגו  םאף שגדילי (BERRIESBLACK CHESTER) וכן על ]אגרע"ס[ ובל"א )קאסטעה"ר בערי"ן(

 .העולם לברך בפה"ע

 ערוך השולחן אורח חיים סימן רג

 סעיף ב

והנה יש דברים שיש בהם ספק אם ברכתן העץ או האדמה והיינו דהנה אילנות גמורים בין גדולים בין 

קטנים וודאי ברכתן העץ ומיני זרעים שזורעין אותן בכל שנה וודאי ברכתן האדמה אמנם יש מיני פירות 

ויש בהם שחורים ואדומים מתוקים  (BLACKBERRIES) קטנים הגדילים בשדות ויערים ונקראים יאגידע"ס

וחמוצים שאין זורעין אותן וגדילים מעצמם על העשבים כמו ענפים קטני קטנים ובכל קיץ וקיץ מלקטין אותן 

ובאלו יש מחלוקת והנה זהו פשוט דאם קשה לברר לפי עומק הדין או שיש ספק בידו יברך האדמה דבזה 

 ר ההלכה בס"ד: יוצאין גם אם ברכתן העץ אמנם נברר כפי בירו

 



 סעיף ה

שלנו הן שחורין הן אדומים הן מתוקים הן חמוצים מברכין עליהם  (BLACKBERRIES)ולפ"ז כל מיני יאגידע"ס 

בפה"א ויש מין הנמצא בחורף שקורין קאלינע"ס שאינם ראוים לאכילה כלל ומוצצין רק השרף שבהם 

מאזינו"ש מברכין בפה"ע ואין אנו יודעים מה זה מברכין שהכל ]מג"א שם[ וכתב רבינו הב"י בסעיף ג' דעל ה

 ,WINE BERRIES) וויינפערלא"ךוכן על ברומבע"ר וערפער"ט ]מג"א[ וגם זה לא נודע לנו מה המה אבל על 

WINE RASBERRIES) וסמאראדינע"ש (gooseberry family - Redcurrant) ואגרעסי"ן ( CHESTER

BERRIESBLACK )ומאליענע"ס (RASBERRIES)  מברכין העץ דהם אילנות גמורים ומתקיימים בטוב כל ימות

מברכין האדמה ודבר תמוה הוא וכן אנו נוהגין לברך עליהם העץ  "סהחורף וראיתי מי שכתב דעל מאלינע

וראבינע"ס אינם ראוים לאכילה כלל ונותנין אותם לתוך המשקין ונ"ל דמ"מ מי שאוכלם וטועם בהם טעם 

 יברך שהכל:

 ס"ק ד פתחי תשובה יורה דעה סימן צט

ט"ז דהא דמותר אם אין כוונתו דוקא בא"א בענין אחר. ובפמ"ג מבואר דאף אם לכתחלה. ]עבה"ט בשם 

אפשר רק שהוא טירחא נמי שרי ע"ש ועיין בספר בית יהודא שכתב עפ"ז נראה בפרי העץ שקורין מאלינש 

שמבשלין במים ואח"כ סוחטין את המאליניש וזורקים אותן ומסננין את הסאק ומבשלין אותו בדבש לטבל 

ובשר דא"צ לבדוק מקודם את המאלינש אחד אחד לראות בתוך הנקבים לבדוק מתולעים דשכיחא בהם פת 

בהם מאחר דאיכא טירחא מרובה לבדוק כולם אך אין דברי הפמ"ג מוכרחים ע"ש[ ועיין )בתשובת נו"ב חי"ד 

אותו ונותנים אותו סי' כ"ו( על דבר הקרו"ק ויש קורין אותו הוזין בלאזין והוא שלפוחית של דג טמא ומייבשין 

לתוך משקה מי דבש וטבעו להצהיל המשקה ונתעוררו גדולי הדור ע"ז שיש לאסור שהרי זה נשאר תוך 

המשקה וכבוש כמבושל ואי משום שבטל בששים אין מבטלין איסור לכתחלה והוא ז"ל האריך בזה ומסיק 

 ע"ג: דהיתר גמור הוא מהרבה טעמים ע"ש ועיין בתשובת תפארת צבי חי"ד סימן

 חזון איש יורה סימן יד אות ו

 



 שו"ת מנחת שלמה תניינא סימן סג

מסתבר דלאחר שכבר שרו כראוי את הירקות במי מלח הרי זה חשיב כספק רחוק מאד לחשוש על כל עלה 

דשמא היא מתולעת, ומעתה אפילו בספק איסור ממש עיין בשד"ח כללים מערכת א' אות ה' שהביא מהפרי 

פי' רבנן לא תואר ועוד דאפי' להסוברים דהא דאין מבטלין לכתחלה הוא איסור תורה, מ"מ בספק איסור א

גזרו, והמהרש"ם בח"ב סי' כ"ח סומך על זה וכתב ובספק איסור מבטלין לכתחלה. וכ"ש בנד"ד דמלבד 

שאינו רוצה כלל בתולעים דמאיסי, וגם התעסק וטרח מקודם לברור ולזורקם, וא"כ ודאי שאין כאן איסור 

ד לענין חיטים מחומצים לפני תורה. ותו דבמקום דאיכא טורח גדול מאד, מבואר באחרונים דחשיב כדיעב

הפסח שעדיין הוא היתר. ועיין גם בשו"ת ברית אברהם חלק או"ח סי' ל"ד אות ג' שמסתמך על ההסבר של 

התויו"ט בדברי הרמב"ם פי"א מתרומות ה"ד דהיכי דאין מתכוין לבטל את האיסור לא מטרחינן יותר מכדי 

 עים. לכבד כדרכו, אך כל זה דוקא בתרומה ולא לענין תול

ומעתה אף על גב דבריה גם בדיעבד לא בטיל, מ"מ אפשר דבכה"ג שאינם נראים כלל לעינים גם כנגד 

השמש, אף על גב דשפיר מסתבר שלענין דאורייתא ה"ז בריה, והאוכל תולעת כזו לוקה, כי אין זה דומה 

אים לעיני האדם בלי כלל לשרצים שנראים רק ע"י מיקראסקאפ או סתם זכוכית מגדלת, הואיל וכאן הם נר

שום מכשיר, מ"מ לענין זה דבריה לא בטיל שהוא רק מדרבנן, והטעם הוא משום דחשיב טפי ולוקין עליו אף 

אם זה קטן מאד ופחות מכשיעור, מ"מ יכולים לומר דבכגון דא שבאור היום רגיל אינו נראה כלל לעינים, לא 

חר שכבר נבדקו כראוי ע"י מי מלח כנהוג עוד לפני הפקיעו מהם רבנן דיני ביטול והרי הם בטלים מיד לא

הבישול, וכ"ש לאחר הבישול שלגמרי אין רואים אותם ואי אפשר כלל לבוררם ]אף אם לא נסמוך להקל 

 ולומר שלאחר הבדיקה במי מלח תו לא חייבים בבדיקה[. 

ראות, חושבני שע"י וגם אפשר דכיון שהתולעים האלה הם עדיין קטנים מאד עד כדי כך שאי אפשר כלל ל

הבישול במים הרותחים ממיסים אותם ותו לא הו"ל בריה. ]גם לא מסתבר שהראשונים כמלאכים ח"ו נכשלו 

בזה, כי לא ברור כל מה שאומרים שזה נתחדש רק בזמננו מפני הריסוס והזיבול הכימי[. והרי הזכיר כת"ר 

ן במחובר[. גם יש להוסיף דאפשר שהם הענין של ספק ספיקא ]אפשר דמפני קטנותם גם לא שרצו עדיי

מתרסקים ונימוחים לפני הבליעה ע"י הלעיסה, ואף על גב דאם חילקו בפנים קיי"ל כר' יוחנן שעדיין יש על 

 זה שם בריה, מ"מ במאוס ומתועב דודאי לא ניחא ליה, אפשר דלא שייך כלל הטעם שכך דרך אכילתו.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן ב

שמעתי איזה אנשים אמרו בשמי איזו סברה בעניין התולעים הקטנים שנודע שנמצאים בהרבה ממיני 

הירקות. והנה ידוע שלא אמרתי בזה שום הכרעה. ולהיפך דעתי נוטה יותר להקל, וכמו שהזכרת בשאלה, 

ים אינו שאתה ובני הרה"ג מוהר"ר שלו' ראובן שליט"א כתבתם לי, שאפשר שדבר שלא נראה למעשה לעינ

 .כות שמוזכר בערוך השולחן סימן ק'אסור, ולכל הפחות אינו בחשיבות בריה, וזה נוסף ללימוד הז

וגם כמו שאמרתי לך ולעוד הרבה אנשים שבכלל יש חשיבות גדולה בהלכה למנהג העולם ולהיכא עמא 

ועל כן . מהם דבר, ואסור להוציא לעז על דורות הקדמונים שלא הקפידו בדברים אלה משום שלא ידעו



אמרתי שבלי לעיין היטב בדבר, שזה קשה לי כעת, אי אפשר להכריע לחומרא ולפרסם שיש איסור בדבר, 

 וכל שכן שאין רצוני שיזכירו שמי כאחד מהאוסרים. 

  שו"ת שבט הלוי חלק ז סימן קכב

קודה קטנה עד מאד במראה שחור גרוי על הפרי או פרי האדמה, שהוא בגדר משהו ממש, אלא שאם נ

ובכל ירק ואולי אבל דבר זה שכיח ממש בכל פרי  -רואים בזכוכית מגדלת גדולה יתכן שנראה תולעת קטן 

גם בכל אוכל מהו שיאסר משום שרץ השורץ על הארץ. בעניותי דמעיקר הדין אין לחשוש בזה דכבר כתבו 

האחרונים דכל שאין רואים בעין רק ע"י כלי זכוכית מגדלת אין מתחשבין בו בין להקל בין להחמיר, וכמש"כ 

"ד דבדיקה לא שייך אלא במה שנראה לרוב בשו"ת טוטו"ד בקו"א סי' נ"ג והובא ג"כ בד"ת סי' פ"ד ס"ק צ

ואעפ"י שאינו דומה לגמרי להתם דכאן נראה עכ"פ כמין נקודת משהו,  -בני"א אבל לא ע"י זכוכית מגדלת, 

בעניותי אין זה גורם להחמיר דנקודות כאלה נראים לאלפים על פרי וירק במים ובימים ואין בינם לנקודות 

לום, וא"כ מראית העין לא גורם חומרא כלל רק הזכוכית וזה אינו בעלמא שאין בהם חשש שרצים ולא כ

 .בכלל האיסור של שרצים דאל"כ הרי בכל טפת מים נראים תולעים ושרצים ע"י המיקרוסקופ לרוב כידוע

 באוויטש( יורה דעה סימן עשו"ת צמח צדק )לו

ה. ולענ"ד נ' כמה ראיות דהדבר מתבטל אפילו אם ניכר קצת כל שאי אפשר לבררו או אפילו רק טורח גדול. 

הא' שנינו רפ"ב דכלאים כל סאה שיש בו רובע ממין אחר ימעט. וכ' הר"ש רובע הקב הוא אחד מכ"ד לסאה 

יפחות מרובע ויתבטל בתוך הסאה ומותר לזרוע ולא שהסאה ששה קבין. ימעט אותו מין אחר המעורב עד ש

מיתסר משום זורע כלאים. עוד כ' הר"ש ירושלמי כיצד ימעט או יוסיף על סאה או יפחות מרובע. לא כן אמר 

רבי אבהו בשם ר' יוחנן כל האסורין שריבה עליהן שוגג מותרין מזיד אסור. ומשני תמן אתה מרבה לבטל 

מרבה לבטל מפני מראית העין. ופי' הרא"ש שם פ"ב סי' א' דמדאוריי' חד איסור תורה. ברם הכא אתה 

בתרי בטיל כיון דלא ערבו כדי לזרוע וא"צ למעט אלא מפני מראית עין כו'. והתוי"ט הקשה וז"ל ותמיהא לי 

מלתא דלא שייך ביטול ברוב אלא כשאין ניכרין. דבניכרין אין שייך לומר ביטול וכ"פ בש"ע י"ד סי' ק"ט 

בת"ח רס"י ל"ט ובשני מיני תבואה הרי ניכרין. וכ"ש בתבואה וקטניות דמתניתין דלקמן ונ"ל כו' אלא ו

שחכמים כו' ע"ש. ולא משמע כדבריו מלשון הרא"ש שכתב הטעם דחד בתרי בטל. אבל ביטול חד בתרי 

ב"ם פ"ו דב"ב )דף מיהו צריך מדאורייתא. וא"כ איך יקרא זה ביטול כיון שהן ניכרים. וכן משמע מדברי הרש

צ"ד ע"א( שבד"ה סברוה. כ' חשוב הוא מן התורה ולא בטיל וכו' ואח"כ במסקנא בד"ה כרובע דהכא דמי. 

שניהם בטלים מן הדין. הרי שמדין ביטול ברוב נגעו בה. ויש להקשות על הירושלמי איך מקשה מדין 

ניכר המין ואפשר לבררו שהרי ר' יוסי שמרבה ומבטל במזיד יותר ה"ל להקשות דאין כאן ביטול כלל. כיון ש

אומר יבור. אעכצ"ל דמ"מ כיון שטורח גדול הוא לברר ע"כ חשוב ביטול לענין כלאים. גם שנינו רפב"ת 

דכלאים צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר כו' ונראה דאף שטרפן זה בזה 

"ע מצמר רחלים. ועכ"ז חשוב ביטול. וגדולה מזו מבואר אפשר להכיר ולברור כמה חלקים צמר גמלים בפ

בירושלמי שם הובא בטוי"ד רס"י רצ"ט מי שנתערב לו צמר עם פשתן מביא ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן 



כו'. ועיין במרדכי פכ"ש שר"ת הביא ראיה מדין משנה זו לדין ביטול חמץ קודה"פ ע"ש סי' תקנ"ה. והנה גם 

ב( גבי בשחבטן. ופירש"י וסכך כשר רבה עליו ומבטלו דמדאורייתא כל מילי ברובא בפ"ק דסוכה )ד"ט ע"

בטיל כו' וכבר הקשו הר"ן והריטב"א שהרי אפשר להסיר האיסור. שהאיסור הוא אילן מחובר וסכך הכשר 

הוא התלוש. ואעפ"כ חשוב ביטול. ומה שתירץ הר"ן הביאו המג"א סי' תרכ"ו סק"ג משום דשם מדינא 

כשר סגי אינו מובן דהא אפשר שגם פלגא לא יהיה המשל כשהכשר הוא ד' חלקי עשרה מכל גג בפלגא 

הסוכה והפסול שני חלקי עשרה או ג' חלקי עשרה א"כ הוא בטל ברובא ומצטרף להכשיר הסוכה לפ"ד רש"י 

אפשר להסירו ור"ת. והרי ליכא גם פלגא סכך כשר. וא"כ ע"כ מדין ביטול ברוב נגעו בה ואיך הוא בטל כיון ש

א"ו דכה"ג נמי חשיב ביטול. שוב ראיתי בש"ע אאזמו"ר הגאון ז"ל סי' תרכ"ו ס"ד וס"ט מ"ש ליישב זה. 

והריטב"א בחידושיו פ"ק דסוכה )ד"ט ע"ב( ד"ה אמר רבא כ' ואף על גב דבאיסור שאפשר להתכבד אינו 

ליה לא בעינן רובא אלא דחיישינן מתבטל )ונ' שהוא ט"ס וצ"ל שאפשר להכירו( מכיון דמדינא כי מצמצמים 

לסכך פסול שיהא עומד במקום אחד וכיון דמעורב ברובא סמכינן שמתערב בכל כאיסור הנופל ברוב לח 

בלח ומתבטל כיון שאין בו כדי צלתו מרובה מחמתו עכ"ל. וע' בחמד משה סי' תרכ"ו סק"ב האריך להשיג על 

רין כו' דאילו ניכר לא שייך ביה ביטול ואף כי מ"מ לא הוה המ"א וכ' ובדקדוק כ' רמ"א שם בהג"ה שאינן ניכ

ביטול מעליא. ר"ל מפני שאפשר להכירן כו' והביא מ"ש התוס' ד"ט ע"ב בד"ה הא. כיון דמינכרין ולא מערבין 

כו' וכ"כ דט"ו ע"ב ד"ה והא אפשר. כיון דאינן מעורבין זה בזה וניכר כל אחד בפ"ע כו' דכשחבטן דלעיל 

נו ניכר הי ניהו פסול הי ניהו כשר עכ"ל. והרי עכ"ז אפשר להכירן תומ"י ע"י שיסיר הסכך וישאר שעירבן ואי

האילן וענפיו עומדים בפ"ע ועכ"ז בטל וע' פמ"ג במ"א שם סק"ג דבאיסור כה"ג אינו בטל במכש"כ ממ"ש 

ה להא דכל סאה בש"ע יו"ד סי' צ"ח ס"ד בהג"ה וטבע החלב להקפיא כו' ע"ש. ולפע"ד דין זה דחבטן דומ

שיש בה רובע כו' דבטל בפחות מרובע אף על פי שאפשר לבררו. וחנם נדחק התוי"ט ר"פ שני דכלאים. הן 

אמת שיש לומר שיש לחלק בין ביטול ברוב בשאר איסורים ובין איסורי מאכלות. אף שלפ"ד ר"ת במרדכי 

הפוסקים מחלקים ביניהם כמ"ש פכ"ש שהביא ראיה מכלאים לחמץ נראה דאינו מחלק. מ"מ מצינו גדולי 

במרדכי פ"ק דביצה סי' תרמ"ח בשם רשב"ם לחלק ביניהם לענין ביטול איסור לכתחלה. אך מהירושלמי 

רפ"ב דכלאים הנ"ל לא משמע כרשב"ם דא"כ מאי מקשה מהא דר' יוחנן דמיירי באיסורי מאכל להא 

עים מותרים באכילה כדאיתא במשנה דכלאים. וא"א לומר דכלאים ה"ל ג"כ איסור מאכל. שהרי כלאי זר

רפ"ח דכלאים. ועכ"פ מזה נלמוד דגם באיסורי מאכל אין להחמיר כ"כ טובא. והיינו כשהאיסור מעורב תוך 

מאכל שאי אפשר לברר האיסור מן ההיתר. לכן אף שאפשר להכיר קצת מהאיסור כמו כשאין המאכלים 

יון דאשכחן באיסורי' אחרים בטל האיסור תוך ההיתר שוים ממש י"ל דבטל כיון שא"א להסיר כל האיסור. דכ

אף שהוא בענין שאפשר לבררו לגמרי ע"י טורח. כמו רפ"ב דכלאים הנ"ל ופ"ק דסוכה. א"כ גם באיסור 

מאכל יש לומר דבטל היכא שא"א להסירו כולו. אף שאפשר להכיר מקצתו ע"י מראית העין ע"י טורח כיון 

ענין שא"א להכירו ע"י מראית העין כ"א ע"י מישוש ידים. וזה דלא כהט"ז שא"א להסיר כולו. וכ"ש כשהוא ב

 ופר"ח. כ"א כדעת הש"ך בנקה"כ דלא החמירו בעכבר רק משום דכעדשה הוי שיעור מלקות: 

קיצור. ראיה מרפ"ב דכלאים דאיסור מתבטל ברוב היתר אף שע"י טורח אפשר לבוררו. וכן רפב"ת דכלאים. 

מיירי באיסור מאכל. אך גם באיסורי מאכל י"ל שעכ"פ אין להחמיר היכא שא"א  ופ"ק דסוכה רק התם לא

כלל לברר האיסור מההיתר אף כשע"י טורח אפשר להכיר מקצת דמקצת מן האיסור. אבל א"א לברור 



 ולהסיר כולו י"ל דבטל: 

"א( ובפ"ו דנזיר ו. ועוד נ' ראיה לזה ממתניתין פ"ב דטבול יום מ"ג הובאה בגמרא פ"ג דפסחים )דף מ"ד ע

)דף ל"ו ע"א( המקפה של תרומה )תבשיל קפוי ועב של תרומה כגון דייסא. והשום והשמן הנתונין בו לתבלין 

היו של חולין. רש"י( ונגע טבול יום במקצתן פסל את כולן )דמקפה עיקר וטבול יום פוסל את התרומה. רש"י( 

ם במקצתן לא פסל אלא מקום מגעו )וברש"י דנזיר המקפה של חולין והשום והשמן של תרומה ונגע טבול יו

שם כ' אית דאמרי דפי' במקצתן היינו בשום ושמן של תרומה. אבל לא במקפה דחולין דטבול יום שוויוהו 

רבנן שני ואין שני עושה שלישי בחולין. ואית דאמרי מאי במקצתן אפילו במקפה של חולין דכיון דערובי בחד 

תרומה עצמה עכ"ל(. והוינן בה מקום מגעו אמאי פסול הא בטלי להו תבלין מנא דמי ליה כמאן דנגע ב

ברובא )דקסבר דימוע מדרבנן הוא דאסור כלומר דמדאורייתא חד בתרי בטיל והא דתרומה בחד ומאה 

דרבנן הוא. תוספות בנזיר בשם רש"י דפסחים( ואמר רבה בר בר חנה )דימוע מדאורייתא הוא( מה טעם 

עליה בכזית כו' וכ' התוספות בנזיר )וכ"ה בפסחים בקוצר( וקשה לר"ת דמדפריך ולבטול הואיל וזר לוקה 

ברובא משמע שהשום והשמן אינו בעין. דדבר שהוא בעין אינו מתבטל. ולא משמע הכי דקתני ונגע טבול 

יום במקצתן משמע דאשום ואשמן קאי ולא אמקפה מדלא קתני במקצתה כו' לכן נראה לר"ת דאיירי 

ם והשמן מפוזרין על המקפה וניכרין כו'. עוד כ' התוספות בפי' הואיל וזר היה לוקה עליהן בכזית ולאו שהשו

דוקא נקט לוקה דהא תרומת שום מדרבנן אלא ה"ק הואיל וזר לוקה עליהן בכזית אילו היתה תרומה 

שמן ותרומת שמן  דאורייתא דין הוא להחשיבה ולא יתבטל אגב המקפה. ולע"ד אין צורך לידחק דהא יש בה

הוא מדאורייתא. עוד כ' וא"ת לימא ר"ל יתרץ הואיל וזר לוקה בכזית אם היה מלקט וצובר משם כזית 

)ולעולם אין היתר מצטרף לאיסור. וגם א"צ לאוקמי בכזית בכא"פ( ואומר ר"י דאין דרך אכילתו בכך ומשום 

וספות בפסחים שם ד"ה לאו משום. האי טעמא לית לן למימר דלא יתבטל אגב המקפה עכת"ד. וכ"כ הת

ומשום אם היה מלקט כו' כיון שאין דרך אכילה בכך עכ"ל יעו"ש. ובשט"מ דנזיר שם כ' נראה לפרש דהכא 

מיירי בשום ושמן שהוא בעין מפוזרין על פני המקפה אבל אין מעורבין בתוכה כו' עכ"ל. אבל הר"ש בפי' 

משמע שהשום והשמן מעורבין במקפה ואין מקומן ניכר המשנה פ"ב דטבול יום מ"ג האריך. ופי' וז"ל 

דמקשינן התם אסיפא מקום מגעו אמאי פסל ופי' שם בקונטריס אמאי פסל הא בטלי להון תבלין ברובא וכו' 

משמע מתוך פירושו שאין השום והשמן בעין ודבר שהוא בעין אינו מתבטל ברוב כו' ור"ת וריב"א גרסי 

הא לא הוי כביצה ומוקמי לה בשהשום והשמן בעין כו' ואי אפשר לקיים פי'  בפסחים מקום מגעו אמאי פסול

זה כו'. ונלע"ד פשוט דאף לפי' ר"ש בפירש"י דמיירי שאין השום והשמן בעין היינו שאינן מפוזרין על פני 

המקפה מלמעלה. אלא מעורבין בתוכה. אבל בתוכה ודאי יש שום בעין רק שנידך. אבל ודאי מובדל הוא גם 

למראית העין מן הדייסא שהיא המקפה שכאשר נקח בכף מתוך המקפה יהיה ניכר ודאי קצת חתיכות שום. 

אלא שא"א לברר השום ולהסירו דא"כ תתקלקל הדייסא לגמרי. ולכן בכה"ג שפיר הוא בטל. ומ"ש ודבר 

מעורב בתוכה שהוא בעין אינו מתבטל ברוב. זהו כשהוא בעין מפוזר על פני המקפה מלמעלה. שאזי אינו 

כלל. אבל כשמעורב בתוכה אף שאפשר להכיר מקצתו ע"י הנ"ל בטל לגמרי. ודוגמת מ"ש התוספות בנזיר 

ובפסחים ואור"י שאין דרך אכילתו בכך ומשום ה"ט לית לן למימר שלא יתבטל כו' כנ"ל. וה"נ כיון שאין דרך 

ל. וכ"ש הוא מדברי התוספות דהא כלל ללקוט ולברר השום מתוך המקפה. ע"כ לית לן למימר שלא יתבט

התוספות כתבו כן אף לשטתם שהשום והשומן מפוזרים ע"פ המקפה והוא בעין. אעפ"כ כתבו כיון שאין דרך 



אכילתו בכך כו'. כ"ש וק"ו כשהשום והשמן מעורבין תוך המקפה ממש שללקט השום מן המקפה קשה מאד 

דבכה"ג הוא בטל בודאי. ונלע"ד ראיה לזה ממשנה  וגם יתקלקל ויופסד המקפה וגם א"א כלל ללקט כולו.

שלימה ספ"ו דנדרים )דנ"ג ע"ב(. מן המקפה אסור בשום )של מקפה( ורבי יוסי מתיר. מן השום מותר 

במקפה. וע"ש בהרא"ש דהיו רגילין ליתן בכל מקפה שום. א"כ עכ"פ על כרחך אפשר לברור ולהכיר השום 

 מתיר בהשום של מקפה כשלא יאכל מן המקפה: של מקפה מתוך המקפה. שהרי ר' יוסי 

קיצור. מדאמרינן פ"ג דפסחים הא בטלי להו תבלין ברובא. אף דפר"ש שהשום אינו בעין היינו שאינו ע"פ 

המקפה ואין מקומן ניכר כ"א מעורב בתוכה. אבל ]בתוכה[ ודאי )הוא( ]יש[ שום. ואעפ"כ בטל כיון שא"א 

 ספ"ו דנדרים:  להסירו מתוך המקפה. וראיה ממשנה

ז. ושוב מצאתי בחוות דעת סי' ק"ד סק"א הביא ג"כ ראיה זו ומ"ש דמיירי שהשום והשמן בעין רק א"א לברר 

השמן מהמקפה כו'. הנה אף שכוונתו אחד כמ"ש דר"ל שהם בעין אבל אין מקומן ניכר כ"א מעורבים 

עין כו'. ומ"מ המכוון של הר"ש ג"כ בתוכה. עכ"ז לא ראה לשון הר"ש שפי' שזה נקרא שאין השום והשמן ב

כמ"ש שממשו של השום בעין תוך המקפה ולא נמוח. וראיה דהא הגמרא מסיק דלוקה עליהן משום שיש 

כזית בכדי אכילת פרס. וגבי כבכא"פ אין לוקין עליו אא"כ יש טעמו וממשו פרק בתרא )דע"א דס"ו( ושם 

עמו ולא ממשו ע"ש בפירש"י ס"ו ב'. גם הר"ש בטבול פירש"י ממשו שהוא בעין. לאפוקי חלב שנמוח נק' ט

יום פ"ב שם גבי כזית בכא"פ כ' ועוי"ל דאפילו במינו נמי כבכא"פ דאורייתא דלא בטיל ברובא אף על גב דלא 

מינכר כו' דסתמייהו בחטים או בשעורין של תרומה איירי דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואי אכיל 

למיעוט הנמוח ומתחבר עם הרוב מתבטל עכ"ל. וא"כ לפ"ז גם בשום שבתוך המקפה כבכא"פ חייב ולא דמי 

מסתמא ג"כ לחודיה קאי. הגם דהוא מין בשאינו מינו מ"מ לשון כבכא"פ משמע כה"ג. וכ"כ הפר"ח בה' פסח 

דלרש"י וסיעתו כל שהאיסור הוא מחוי ואינו בגופו מקרי טעמו ולא ממשו. וא"כ מאחר שכאן אמרו שהיה 

קה עליו משום כבכא"פ ע"כ היינו שאינו מחוי. ואעפ"כ היה מתבטל אם אין כזית בכא"פ. ע"כ צ"ל דבכה"ג לו

נמי מתבטל האיסור. רק שאם הוא כבכא"פ אינו בטל. והחוות דעת למד מזה דכמ"כ אף שאין כלל כבכא"פ 

ין הנדון דומה כלל. אלא שיש מהאיסור שיעור שלוקה עליו אם היה בפ"ע כמו עדשה מן השרץ לא בטיל. וא

דכשיש כזית בכא"פ שאני. דבכה"ג האיסור אינו מתבטל בהיתר. אבל כשיש ששים מן ההיתר נגד האיסור. 

אלא שהאיסור יש בו כשיעור שלוקין עליו מה בכך. הרי כזית מן הנבלה בטל בששים של היתר. א"כ גם כאן 

טל. וזהו שטת או"ה והרשב"א דלעיל אות י"ל דמתבטל. כיון דאי אפשר לברר האיסור מן ההיתר א"כ מתב

 א' שבמאכל עב מתבטל אף כעדשה מן השרץ. ומכל מקום י"ל להחמיר בזה כהש"ך: 

קיצור. עוד ראיה דענין השום שבמקפה מיירי שהוא בעין ולא נימוח לגמרי מאחר דהיה לוקה אכזית בכא"פ 

ית בכא"פ אינו דומה כלל. ומ"מ יש וצ"ל ממשו היינו שלא נמוח. דברי הח"ד שדימה שיעור כעדשה לכז

 להחמיר בכשיעור: 

ח. ועוד ראיה ממשנה פ"ד דתרומות )מ"ח( ר' יהושע אומר תאנות שחורות מעלות את הלבנות כו' אף על 

גב שהאיסור ניכר מאד. וכ' הר"ש דמפרש הטעם בירושלמי משום דאם רצה טוחן ומתיר כלומר שאם דורסן 

פליג מ"מ הרי מודה בשאינו ידוע מה נפלה כו' והכא שהאיסור כבר מעורב מתערב הכל ועולה. ואף דרע"ק 



בהיתר וא"א להסירו עדיף טובא ויודה רע"ק דבטל. גם מה שפסק הרמב"ם כרע"ק אינו מוכרח דהא בנדרים 

פרק נערה )דע"ד א'( דפליגי ר"א ור' יהושע ורע"ק כ' הר"ן שם דע"ה א' וכיון דקלסיה בן עזאי לרע"ק וזכנהו 

ר"א ור' יהושע בדינא דלא אהדרו ליה מידי נקטינא כוותיה עכ"ל. וכ"כ הרא"ש שם סי' יו"ד. משמע הא לאו ל

הכי היה הלכה כר' יהושע דהלכה כרע"ק מחבירו ולא נגד רבו בפרק הכותב )דף פ"ה(. ומה שהעיר ע"ז 

בפר"ח סי' ק"י ס"ק י"ג. אאזמו"ר הגאון ז"ל מדין אשה הדרא לקביעותא שבפ"ב דנזיר )דף י"ב ע"א( המובא 

לא הבינותי כי הנה עיקר פי' קבוע היינו שהאיסור ניכר וידוע במקומו וגבי אשה כ' התוספות בנזיר שם ונהי 

דלא קבוע לגמרי מ"מ דמי קצת לקבוע. ולפע"ד א"צ לזה דשם י"ל דהוי קבוע לגמרי שהרי האשה עצמה 

ואפשר עי"ז חשוב האיסור קבוע. ואף את"ל דזהו יודעת שנתקדשה וא"כ היא יודעת שאחותה אסורה לזה. 

אינו וה"ל קבוע דרבנן כהא דאמרינן פ"ח דזבחים )דע"ג סע"א( גזירה שמא יקח מן הקבוע. אף שא"י 

האיסור ומעורב רק כיון דבעלי חיים חשיבי ולא בטלי א"כ כיון דאינו בטל חשוב קבוע. ועיין מזה בסה"ת סי' 

' שייך לומר כל קבוע כו' והא דמשני כו' גזירה כו' לאו דוקא כו' אלא כו' משום נ"א ודוקא כי האיסור ניכר כו

דבעלי חיים לא בטילי כו'. וכה"ג באשה דלא גרעא מבעלי חיים דלא בטלי לכן ה"ל קבוע. ומה ענין זה לדבר 

להוציאו איסור שאינו חשוב ומתבטל אילו נתערב מין במינו. להכי גם כשנתערב מבשא"מ כיון דא"א לבררו ו

משם דומיא דמקפה ושום שפיר מתבטל. ומה ענין זה לאשה שהוא דבר שאינו בטל. ועוד זאת גם לדברי 

קדשו אין ללמוד מזה לחצי שיעור. דאשה פשיטא דדומה לאיסור שלם כמו כעדשה מן השרץ וחמור מיניה 

ומה לשם כלל. ועוד דחשוב בריה לדברי הכל. משא"כ בשנחתך האיסור לחתיכות פחות מחצי שיעור אין ד

ראיה הנה בסה"ת סי' חמשים כ' אבל מין בשאינו מינו צריך ששים בהיתר אפילו בדבר יבש כו' ואם מכירו 

יסיר האיסור ואם אינו מכירו כגון שנחתך בחתיכות קטנות בטל בששים עכ"ל. והאי אם אינו מכירו כגון 

. דא"כ היינו מחוי שנזכר שם. אלא מיירי שנחתך כו' א"א לומר שהוא בענין שדומה לגמרי לשאינו מינו

שנחתך כ"כ לחתיכות קטנות עד שא"א לברר כולו ושישאר המאכל מין מאכל כ"א יופסד. וכענין השום 

במקפה כנ"ל. וכן פי' באו"ה כלל כ"ג סי' ח' וז"ל והטעם )ר"ל למ"ש סה"ת דבעינן ששים( משום דמין בשא"מ 

"ט זה בזה לפי שנקרא דבר שיש לו תקנה דיכול קצת להכיר חמור יותר מבמינו אף בדבר יבש שאין נ

האיסור ולהסיר. ומ"מ בטל שפיר בששים דמאחר שהוא כ"כ מועט )ר"ל רק אחד מששים( ואינו מוצאו נקרא 

שפיר דבר שאין לו תקנה עכ"ל. ועי' בספר חמודי דניאל ה' תערובות סי' כ' מה שהקשה על הפר"ח סי' ק"ב 

' כגון חתיכה שבלועה מחלב כו' מסוגיא דגמרא רפ"ח דזבחים )דף ע"ד( דחתיכה סק"ח וסי' ק"ט ס"ק ד

דבשר בחלב היה בטלה לולי שהיא חהר"ל. ולפמ"ש בשם או"ה לק"מ דהכא לא דמי כלל למכיר האיסור כיון 

ו שעתה אינו מכירו וא"א להכירו כ"א ע"י טורח גדול. ועיין בא"ח סי' תס"ו ס"ד ובח"י שם דהפירור יבש אינ

מתבטל בקמח. ופי' אזמ"ו נ"ע דה"ל כיבש בלח. ובאמת מאחר ששם אחר הריקוד א"א להכיר האיסור בשום 

אופן אין להחמיר כלל. לולי מצד האומרים דחוזר וניעור. אבל עכ"פ יש ליתן ע"ז דין קמח חמץ שנתערב 

 בקמח דפסח. ואינו ענין לדין יבש בלח: 

שאינו ענין לדין אשה הדרא לקביעותא פ"ב דנזיר )י"ב(. גם ראיה קיצור. עוד ראיה ממשנה פ"ד דתרומות. 

מסה"ת סי' נ' ואו"ה כלל כ"ג דין ח'. גם קצת ראיה מהקושיא שהקשה החמודי דניאל על הפר"ח סי' ק"ט 

 סק"ד מזבחים ע"ד. לפ"ז אין להחמיר בדין הנזכר בש"ע א"ח סי' תס"ו ס"ד. ויש להתיר לאפותו קודה"פ:



 חקרי לב יו"ד סוף סימן צד שו"ת

 

 שיבת ציון סימן כחשו"ת 

מכתבו הנעים הגיעני. ואני כעת אינני במזג הבריאות וראשי כבד עלי ואי אפשר לי לעיין כראוי, ואף גם זאת 

השליח אשר הביא האיגרת נחוץ לדרכו ורוצה בתשובה, לכן ההכרח להשיב מה שנלענ"ד בהשקפה 

הזה איזה ימים, הראשונה. והנה שאלתו א' מבני עירו קנה כאן אצל סוחר אחד אורז וכאשר הסתפק מאורז 

מצאו במים כאשר רחצו האורז קודם הבישול כנהוג יתושים קטנים, ובשעת הברירה לא נמצא בו דבר וצוה 

מעלתו לרחוץ האורז היטב ולחלוט אותו ברותחין איזה פעמים ולשפוך המים עם הגרעינים הצפים למעלה 



ה לא נמצא באורז שום תולעת ובודאי עד שיהי' נקי מכל סיג. וכתב מעלתו טעמו ונמוקו יען שבשעת הבריר

היתושים המה בתוך הגרעינין, ולהיות כי האורז אינו גדל במדינתנו ומביאים האורז לכאן ממדינות רחוקות, 

מסתמא הוא לאחר י"ב חודש ודיו ברותחין כמ"ש הש"ך בסי' פ"ד ס"ק כ"ד. וכתב מעלתו שיש לצדד להקל 

היה שם תולעת ושמא נימוח שהרי לא נמצא בו לאחר מטעם ס"ס ספק לאחר שכבר נתבשלו ספק אם 

הבישול רק לאחר הרחיצה ואירע שם מעשה שעירבו מאורז זה עם קטניות והניחו בו בשר הרבה ונתנו 

לתוך התנור מע"ש בהטמנה עד יום השבת כדרך מדינה זו ומורה אחד אסר את התבשיל וגם הורה 

לה באמרו כי לאחר הרחיצה פעמים נמצא במים של שהכלים אשר האורז זה נתבשל בתוכו צריכין הגע

רחיצה שנית עוד תולעים או יתושים וכיון שאינו ידוע אם התליע בתלוש או במחובר אסור כמ"ש בש"ע סי' 

הנ"ל סעיף ז' פרי שהתליע ואינו ידוע אם בתלוש או במחובר אסור. ומעלתו עומד בהוראתו ומביא ראיה 

הרש"ל דבדבר שאינו מצוי בו כנימא אמרינן מעלמא אתו ולא חיישינן ממה שכתב הט"ז שם ס"ק י"ז בשם 

 לטפי מהני שנמצאו. 

הנה אני אומר דהאי צורבא מרבנן איש ריבו של מעלתו לא יפה הורה בזה על שהפריז על המדה לאסור גם 

אלא  הכלים שנתבשל בו האורז הזה, לא מבעי שמסתמא אין לך פרי שאין בו ס' נגד טעם התולעת שבתוכו

אפי' אם נימא שבפירות קטנים אין הכלל זה מוסכם כמ"ש הש"ך סי' פ"ד בס"ק למ"ד שהש"ך שם מחמיר 

לומר שצריך ס' נגד כל הפרי לדידן דקיי"ל חתיכה עצמה נעשה נבילה אף בשאר איסורים מ"מ הכריע שם 

א"כ אם מה שנמצא לחלק בין זבובים לתולעים דבזבובים נפשו של אדם קצה בהן אין הבלוע מהם אוסר ו

באורז הזה הם נראים כיתושים בזה בודאי נפשו של אדם קצה בהן ובודאי אינו נאסר הבלוע מאורז זה דהא 

בס"ס ק"ד מחשב גם יתושים בדברים שנפשו של אדם קצה בהן ואם הם תולעים מחמיר בו הש"ך ומשיג על 

"א והרוקח שמחלקים בין זבובים הרב בת"ח שהשוה תולעים לזבובים. והש"ך הביא ראיה לסתור מהרשב

לתולעים. הן אמת דלפי מה שחדשתי בילדותי בלימוד התלמידים לישב דברי רש"י ז"ל יש להוכיח שדעת 

רש"י דגם בתולעים הוא טעם פגום ואינו נהנה באכילתו דהנה במס' חולין דף ס"ז ע"א א"ר הונא לא לשפי 

יתא והדר נפל לכסא והוי עובר משום שרץ השורץ אינש שיכרא בצבייתא באורתא דלמא פריש לעיל מצבי

על הארץ, ופירש"י שם בד"ה באורתא שאם תפול תולעת על הקשין לא יראנו ומשם תפול אל הכלי ולמחר 

כשיראנו יהא סבור שלא יצתה מן השכר לקשין ותולעת המים מותרת עכ"ל רש"י ז"ל. ולכאורה הוא פליאה 

ומד שחשש הוא שיראנו למחר ויהא סובר שלא פירש וישתה ומזה גדולה למאי צריך רש"י ז"ל /לומר/ ל

משמע דאם יפול התולעת והוא לא יראנו למחר וישתה ליכא חשש איסור, והוא תמוה דאף אם לא יראה 

התולעת וישתה ג"כ נכשל באיסור בשוגג כששתה תולעת וג"כ צריכין אנו להסיר המכשלה שלא יכשל אדם 

אן האיסור, ולמה לא פירש רש"י ז"ל בפשוט דלא לשפי אינש שיכרא בצבייתא באיסור אף אם לא ידע שיש כ

באורתא דשמא יפול התולעת על הקשין והדר נפל לכסא והוא ישתה השכר עם התולעת ואף שישתה 

בחשכת לילה באופן שלא יראנה מ"מ עביד איסורא דשתה תולעת שפירש. ובאמת הרי"ף והרמב"ם והטור 

' כתבו סתמא דאין לסנן בקיסמים ובקשין בלילה דשמא יחזרו ויפול משם לתוך הכלי וש"ע בסי' פ"ד סעיף ג

ויבא לשתותן ע"ש. הרי שכתבו סתם דחיישינן שיבא לשתותן ולמה האריך רש"י ז"ל לומר שיראה התולעת 

 וישתה למחר בכוונה עם התולעת שיהיה סבר שלא פירש. 



דאנן קיי"ל בכל התורה דדבר שאינו מתכוין מותר וליישב פירש"י ז"ל אמרתי בלימוד הישיבה דלפי 

ובשאר איסורין מותר דבר שאינו מתכוין אפילו לכתחילה כמו דקיי"ל דמוכרי כסות מוכרין כדרכן בלבד 

שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים רק הצנועין מפשילין לאחוריהם במקל. אמנם 

ר שאינו מתכוין דקיי"ל המתעסק בחלבים ועריות חייב חטאת באכילת איסור לא שייך לדון בו דין דב

שכן נהנה ולכך בכל אכילת איסור אסור דבר שאינו מתכוין משום שהוא נהנה, ומעתה יש לומר דרש"י 

ס"ל כדעת הד"מ דגם בתולעים טעמם פגום ובזה היה דבר שאינו מתכוין מותר כמו בכל איסורין כיון 

דמשום חשש שישתה השכר עם התולעת בלי כוונה לא הוו אסרי לשפות , ולכך ס"ל לרש"י שאינו נהנה

שיכרא באורתא דאף שיפול לתוך הכלי והוא ישתה ולא יראה התולעת ליכא מכשול איסור דכיון שהוא 

מתעסק בשתיית השכר שהוא היתר ושותה גם התולעת הוי דבר שאינו מתכוין ודין מתעסק בחלבים לא 

דטעם תולעת הוא פגום, ולכן כתב רש"י שישתה למחר ביממא ויראה התולעת  שייך כאן כיון שאינו נהנה

ויהיה סבור שלא פירש וישתה התולעת בכוונה, ובזה בודאי נכשל באיסור שהוא מתכוין לאכילת התולעת, 

כן נראה לי בדעת רש"י ז"ל. ואין להקשות למה הוצרכו כלל בדיקת פירות וירקות מתולעים הא הוי דבר 

כוין, ז"א דכיון דידוע דשכיחי תולעים באותן פירות וירקות ואינו חושש לבדוק ולהסיר התולעים הוי שאינו מת

כמתכוין לאכול גם התולעים ולכן צריך בדיקה, אבל בשכר ס"ל לרש"י דכיון שהוא מסנן השכר לא יעלה על 

לעת שחזר ונפל לשם דעתו שנשאר בשכר תולעת ויהיה סבור שנסתלקו התולעים ע"י הסינון ואם ישתה התו

ולא יראה התולעת הוא דבר שאינו מתכוין לכן פירש רש"י שיראה התולעת רק שיהיה סבור דלא פירש 

וישתה בכוונה כנ"ל. הרי מוכח לכאורה דרש"י סובר דגם בתולעים טעמם פגום, אך אף שדברים האלה הם 

יש איני כדאי להכריע ולהקל בדבר נוחים ומתקבלים ליישב דברי רש"י ז"ל, עם כל זה אנכי תולעת ולא א

שהוא מפורש ברשב"א וברוקח דטעם תולעת אינו פגום, וכן הכריע הש"ך וחלילה לי לעשות אפי' סמך 

בעלמא מדברים האלה. אמנם בנדון דידן אף שבתוך האורז הם תולעים ממש ולא יתושים ג"כ אין לאסור 

וכן פסק הט"ז שם בס"ק ט"ז דאם יש בתבשיל גם התבשיל הזה כיון שמעורב בו הרבה קטניות ובשר ומים. 

 דברים אחרים שהוא מותר.

 הלכה טו צפנת פענח הלכות מאכלות אסורות פרק ב

במה דברים אמורים שהתליע האוכל אחר שנעקר מן הארץ, אבל אם התליע והוא ג מחובר, אותה התולעת 

 ורה, לפיכך כל מיני פירות שדרכןכאילו פירשה לארץ שעל הארץ נבראת ולוקין עליה, ואם ספק אסאסורה 

להתליע כשהן מחוברין לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת, ואם שהה הפרי אחר 

 שנעקרשנים עשר חדש אוכל בלא בדיקה שאין תולעת שבו מתקיימת שנים עשר חדש.

. עיין בה"ה, ועיין בתוס' פסחים ד' קט"ו ע"ב ועיין בהך דשבת ד' צ' ע"א דיש חשש סכנה לפיכך כל מיני כו'

באיזה מינים ע"ש. אך בתוספתא דתרומות לפי גירסא דידן בפ"ז הוה זה מחלוקת דר"י ורבנן אם צריך לסנן 

חשש  ועיין רש"י חולין ד' ס"ז ע"א ד"ה באורתא דדייק וכתב כשיראנה ומשמע דבלא זה ליכאע"ש, 

והטעם משום דכיון דאין לו הנאה מהם רק גזיה"כ דחייב עליהם כמבואר בע"ז ד' ס"ח ע"ב וד' כ"ו ע"ב 

עיין שבועות ד' י"ט  וב"מ ד' ס"א ע"ב וא"כ י"ל דשייך בזה גדר מתעסק דפטור דכאן לא שייך נהנה



רבא בשבת ד' ע"ג ובהך ופסחים ד' ל"ג וכ"מ אך אם יראנה ויסבור שהוא היתר יהיה זה תליא בהך דאביי ו

 דר"נ ב"י ור"ה בריה דרב יהושע בפסחים ד' ל"ג ע"ש:

 יד המלך )לנדא( הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כב

ובדרך הזה אשכחנא פתרי אל הספק שנסתפקתי בנידון אחת הבא לפני, באחד שקנה לסחורה מיני 

כי נתאנה, כי היה מקולקל כל כך מרקחת הרבה של פירות מטוגנים בצוקר, וכשלקח הסחורה לביתו ראה 

עד אשר ירום תולעים לרוב, והמוכר ביקש תחבולה להונות את הקונה, והרתיחו עוד פעם אחר הקילקול עד 

אשר נתרסקו כל התולעים, אך בכל זאת בעיון ובדיקה יתירה היו נודעים וניכרים היטב התולעים המרוסקים, 

וקר נגד התולעים. והייתי מסופק אם יש בידינו לבטל איסור רק שהיה הרבה יותר מששים בתוך הפירות והצ

כזה בששים, מחמת כי האיסור ניכר לעין כל, ואי אפשר בשום אופן לבררו ולהפרישו מן ההיתר, )ומחמת 

שהיה הפסד מרובה לערך האיש אשר היה לו המרקחת הזאת, וגם כבר נימכר קצת, אשר הכינו ממנו 

נישואין שהיה במקום רחוק, והיה הוצאה מרובה להודיע האיסור להקונה.  הרבה מיני מאפה תנור לסעודות

וסמכתי בזה להלכה למעשה על היתר חדש שהמצאתי. דהנה אנן קיי"ל בכל דבר שאין מתכוין כר' שמעון 

דמתיר, ולפי זה בכל תערובות איסור והיתר היה לנו להתיר לכתחילה, משום דהאדם האוכל את התערובות 

לאכילת איסור רק לאכילת היתר, אי לאו דאנן קיי"ל כרבא דהכל מודים במתעסק בחלבים  אינו מתכוין

ועריות שהוא חייב שכן נהנה, וכמו כן שייך מלתא זו דרבא בכל תערובות איסור והיתר, דאף שהוא אינו 

 ל' כ"ח.מתכוין רק לאכילת ההיתר בכל זאת הרי נהנה גם מהאיסור, ועיין מה שכתבתי בזה ]לקמן[ בסמוך ה

ואולם סברא זו דרבא לא שייך רק בכל תערובות של כל האיסורין כולן אשר יש להאוכל עכ"פ הנאה גם 

מאכילת האיסור, משא"כ בתערובות התולעים שנתרסקו, אף שאינן בטלין מחמת שהן ניכרים, בכל זאת 

ייך סברא דרבא האוכל המרקחת אינו מתכוין לאכילת התולעים רק לאכילת מרקחת ההיתר, ובזה לא ש

דהוא נהנה דאיזו הנאה יש באכילת תולעים, ואדרבה דבדעת כל אדם מאוס התולעים בעיניהם כל כך עד 

אשר יקיצו בעיניהם לראותה. וכמו כן הובא בפירוש בש"ע י"ד סימן ק"ד סעיף ג' בשם הרשב"א דכל 

וחו בתוך התבשיל אף אם הדברים המאוסים כמו נמלים וזבובים ויתושים שנפשו של אדם קצה בהן שנימ

ההיתר רבה עליו מותרים, ואפילו יש מהאיסור כזית בכדי אכילת פרס, וכמו שהביא שם הש"ך ]סק"ט[ בשם 

הרשב"א. רק דהרשב"א מיירי באין האיסור ניכר והתירו משום נותן טעם לפגם, ואנכי מלאתי את ידי להתיר 

הנה מהאיסור אזי הדר דינא של אכילת תערובות בהפסד מרובה אף בניכר האיסור, ומשום דכיון דאינו נ

 הזה כמו כל דבר שאין מתכוין בכל שאר איסורים דקיי"ל כר' שמעון דמותר(.
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 שו"ת רבי עקיבא איגר )קמא( סימן ח

 להרב רבי אברהם נ"י בק"ק מעזריטש. 

 על שאילתו מי שאינו יודע שזהו מלאכת איסור אם מחוייבים להפרישו. 

בפרק כיצד הרגל )דף כ"ו ע"ב( אמר רבה היתה אבן מונחת בחיקו וכו' לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה 

תורה, וקשיא לי הא בתוס' בשבת פרק כלל גדול ]דף ע"ב[ ד"ה נתכוון וכו' ותמצית דבריהם דבנתכוין לחתוך 

טעם אחר מקרא תלוש היינו שהיה סבור דהוא תלוש והיה מחובר מקרי נעשה מחשבתו, אלא דפטור מ

דאשר חטא בה פרט למתעסק, וזהו בכל אסורים דאם סבר בהמה זו חולין והיתה קדשים ושחטה בחוץ 

דפטור, ואם נתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר בכה"ג בעלמא חייב, דאם נתכוין לשחוט בהמת 

שבתו שלא רצה קדשים זו בחוץ ושחט בהמת קדשים אחר בחוץ חייב, אבל בשבת פטור דלא נעשה מח

לחתוך זה ע"ש, א"כ הכא דהיה האבן בחיקו ולא ידע מזה דחשב דאינו עושה כלל מלאכה, בלא טעמא 

 דמלאכת מחשבת פטור דלא גרע מקסבר שהוא תלוש ונמצא מחובר. 

ואף דבאמת ג"כ לא נעשית מחשבתו דהא לא רצה כלל בנפילת האבן, מ"מ הא ל"צ לטעמא דמלאכת 

 פטור מטעם מתעסק.  מחשבת, דאפילו בעלמא

ועיין מהרש"א סנהדרין )דף ס"ב ע"ב( דלר"י לא דרשינן בה פרט למתעסק לקסבר שהוא היתר והיה איסור 

כיון דהשגגה בחתיכה זו חייב, וכן בשבת דבכה"ג דעסק בחתיכה זו דהוי מלאכת מחשבת דנעשית 

 מחשבתו. 

וחתך מחובר, וכי אזלא הכל שלא אליבא אבל זהו תמוה דא"כ אביי ורבא דפליגי בנתכוון לחתוך תלוש 

דהלכתא, ועיי' ברש"י כריתות פרק ספק אכל )דף י"ט ע"א( במתני' דמשמע דר"י דדריש תרתי דבה קאי על 

 החטא ועל הידיעה, ועיין. 

ונ"ל דבר חדש דמה דממעטינן מאשר חטא בה פרט למתעסק, לא דמתעסק לא נעשית העבירה כלל אלא 

אך בשוגג כהאי ממעטינן מאשר חטא בה דפטור מקרבן אבל מ"מ מקרי שגגת דמקרי עבירה בשוגג, ו

איסור, אבל מה דממעטינן מטעם דמלאכת מחשבת אסרה תורה היכא דליכא מלאכת מחשבת אינו בכלל 

 מלאכה ולא נעשה העבירה כלל. 

יב לענין שבת א"כ י"ל דמש"ה נקיט בסוגיין מטעם מלאכת מחשבת היינו די"ל מה דאמרינן לענין נזקין חי

פטור, היינו לומר דאם הנפילה מחיקו היה בשבת חייב לשלם הנזק ופטור משום שבת, דלא אמרינן ביה 

קלב"מ =קם ליה בדרבא מיניה= כדין חייבי מיתות שוגגין כיון דלא היתה מלאכת שבת, לא נעשה כלל 

לאכה ואם הי' מודיעים אותו מלאכת שבת, אלא דאלו אתרו ביה והיה יודע שהאבן בחיקו אז היתה נקראת מ

מהאבן בחיקו ולא אתרו בו אז היו בכלל חייבי מיתות שוגגין אבל עתה כיון דלא ידע מהאבן שבחיקו, לא 

נעשה המלאכה ולא מקרי ח"מ =חייבי מיתות= שוגגין, אבל בלאו טעמא דבעי מלאכת מחשבת אלא מטעם 

מ מקרי מלאכה, והוי שגגת מלאכה בלא חיוב מתעסק דפטור גם בשאר אסורים, היינו גם מחטאת, אבל מ"

 חטאת והיה פטור מלשלם הנזק, דהוי חייבי מיתות שוגגין ודוק. 



וראיתי לידידי בעל חוות דעת בספרו מקור חיים )בסי' תל"א( הקשה בלא ידע שחמץ בביתו אמאי נקטו 

לק בין עבירה שיש בה הפוסקים דהוי שגגת עבירה, הא הוא מתעסק דלא ידע כלל דחמץ בביתו, ונדחק לח

 מעשה לאין בה מעשה. 

 ולענ"ד עיקר דמתעסק מקרי ג"כ עבירה, אלא דלא חייבה התורה חטאת עליו. 

וחשבתי להביא ראיה ממה דאמרינן ברכות, )דף יט( המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ופסקינן )וכ"ה 

להגיד לו אפילו בשוק לפושטו, ואמאי הא  בש"ע( דאם הוא א"י =אינו יודע= שיש כלאים ואחר רואהו צריך

כיון דא"י שבבגדו כלאים, הוי מתעסק וליכא איסור דאורייתא ומותר משום כבוד הבריות, אלא ע"כ דמתעסק 

 הוי ג"כ איסור דאורייתא, אלא דלא חייבה תורה קרבן עליו. 

חייב, אך מ"מ העיקר נ"ל אמנם יש לדחות, דכלאים דהאיסור הנאת חימום הוי כמו חלבים ועריות דמתעסק 

 כמ"ש. 

ובזה מובן לי דברי תוס' פ"ק דשבת )דף י"א ד"ה שמא ישכח ויצא( אליבא דרבא וכו' מבואר מדבריהם 

דלאביי דגזר גזירה לגזירה היה ניחא דמתעסק הוא עכ"פ דרבנן, ובפשוטו תמוה איך שייך דיאסרו חז"ל 

ים לעשות כן, הא כיון דלא ידע כלל שעושה מלאכה זו מתעסק הא לא ידע שעושה כן ולאיזה ענין יאסרו חכמ

 דחשב שהוא תלוש לא ידע כלל שיש עליו איסור דרבנן. 

ולפי הנ"ל דמתעסק הוי ככל מילי עבירה אלא דמקרי שגגת עבירה, ובכה"ג גזה"כ =גזירת הכתוב= לפטרו 

ת שבת, ]ומה"ט נקטו מחטאת אבל עבירה יש כאן אלא דמ"מ בשבת כיון דלא ידע מהמחט לא מקרי מלאכ

בדבריהם מלאכת שבת ולא נקטו מתעסק, דמצד מתעסק היה מלאכה דאורייתא, רק מטעם מלאכת 

מחשבת הוא דרבנן[ ובזה שפיר כתבו דלאביי היה ניחא דאסור מדרבנן, היינו דרבנן אמרו אף בלא מלאכת 

א ידע מהמחט מצד מלאכת מחשבת הוי מלאכה דרבנן לענין מלאכה שא"צ לגופה וכדומה, וא"כ גם זו דל

 מחשבת הוי מלאכה דרבנן, וממילא אף דהוא מתעסק הוי שגגת מלאכה דרבנן, ודוק. 

נפקא מינה עוד לדינא במה דקיי"ל דמצווה על שביתת עבדו, דאם רואה עבדו שרוצה לקצור תבואה 

לאכה כלל לא ממחובר והעבד אמר שרוצה לקצור זה התלוש והרב ידע שהוא מחובר דאם מתעסק לא הוי מ

שייך בזה שביתת עבדו דהא העבד אינו עושה מלאכה כיון דחושב שהוא תלוש ואין רבו עובר משום שביתת 

עבדו, אבל אם מתעסק הוי שגגת עבירה כיון דהרב ידע שהוא מחובר יש בו משום שביתת עבדו דהא 

ק כמ"ש התוס' שבת מלאכת מחשבת מקרי כיון דנעשה מחשבתו של עבד לקוצרו אלא דפטור משום מתעס

)דף ע"ב( שהבאנו בתחלת דברינו וכיון דמתעסק הוי שגגת עבירה יש בזה משום שביתת עבדו. ידידו 

 עקיבא גינז מא"ש. 

בשולי המכתב ובההיא ענינא אמרתי בישוב קושית התוס' שבועות פרק ידיעות הטומאה )דף י"ט( ד"ה הרי 

יינו דסבר שהוא בית דעלמא אמאי חייב, הא הוי העלם מקדש, והיינו דלכאורה קשה בהעלם מקדש דה

מתעסק כמו סבר שהבהמה חולין ושחטה בחוץ וצ"ל דוקא לענין חטאת קבועה מיעטה הכתוב דאשר חטא 

בה פרט למתעסק, אבל לענין עולה ויורד ליכא קרא, ובפרט למ"ש דמתעסק מקרי שגגת עבירה אלא דלא 



חייב, א"כ מיושב קושית התוס' דשפיר אמרינן העלם מקדש חייביה רחמנא חטאת וא"כ י"ל דעולה ויורד 

פטור לגמרי דהקרא דעולה ויורד מיירי בהעלם טומאה ומצד חיוב חטאת ממילא פטור משום מתעסק, 

ומדוקדק היטב לישנא דמתני' דברישא דאכל קודש לא קתני עלה רא"א וכו' ואינו חייב על העלם קודש 

עי לומר דאינו חייב כלל, ובאכל קודש אדרבא לר"א דס"ל דקרא רק כדקתני בסיפא גבי מקדש והיינו דב

בהעלם טומאה, ממילא בהעלם קודש חייב חטאת דלא פטור מדין מתעסק, דהא בחלבים ועריות חייב 

 .מטעם דנהנה, לזה קתני רק בהעלם מקדש, דליכא חטאת קבוע, משום דהוי מתעסק, ודוק. עקיבא

 ש"ך יורה דעה סימן לט ס"ק ח

ויש מחמירים כו'. בספרי הוכחתי בכמה ראיות דלכ"ע בדיקת הריאה אינו אלא מדרבנן וכן משמע בתשובת 

בן לב חלק ג' ס"ס כ' ולכ"ע מדינא אמרי' בהמה כיון שנשחטה בחזקת היתר עומדת וכל ספק שלאחר 

' ה' נקב בטבח וזאב אלא דהאוסרים סבירי להו דכיון שחיטה תלינן לקולא ומה"ט תלינן לעיל סי' ל"ו סעי

דהצריכו חז"ל בדיקה אסרו אפילו דיעבד כשלא נבדקה משום דאם לא כן מה הועילו חכמים בתקנתן דכל 

אחד ישליך הריאה בלא בדיקה וכן כתב הב"ח אבל ודאי היכא דהריאה לפנינו ונבדקה כל ספק שבה תלינן 

ע"ש )וע"ל סי' נ' ס"א בהג"ה דבעינן דוקא שנוכל לתלות שנעשה לאחר לקולא ומוקמי' לה אחזקת היתר 

שחיטה( ואולי לזה דקדק הר"ב בצחות לשונו ויש מחמירין ולא כתב ויש אוסרין אלא רצה לומר דהאוסרים 

 לאו מדינא אסרי אלא דס"ל שחכמים החמירו בדבר כדי לחזק דבריהם:
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 יח-סעיף יג ערוך השולחן יורה דעה סימן ק

כל המדינות הידועים לנו בימות הקיץ הרחש מצוי בכל מיני מאכל וביחוד אלו הנמלים הנקראים ודע דב

מילבי"ן מצויים הרבה בכל מיני קמח ובכל מיני גרויפי"ן וכמעט שא"א להמלט מזה ובודאי הזריזים מדקדקים 

ים ואוכלים מכל בכל האפשר להמלט מזה ועדיין כולי האי ואולי וק"ו כל המון בית ישראל שאינם מדקדק

הבא בידם כשאינם רואים להדיא המילבין וחלילה לומר שכלל ישראל יכשלו באיסור גדול כזה ולא ניחא 

למרייהו דאמרת עלייהו הכי וראוי לחפש זכות וכבר נתעוררו גדולים בדורות שלפנינו להמציא זכות בענין 

 הגדול הזה ונבארם בס"ד מה שהם אמרו ומה שנראה לענ"ד: 

הגאון כרתי ופלתי ריש סימן זה אמר שביכולת לסמוך על דעת רבינו שמשון והרשב"א שהבאנו דבריה 

בטלה בקרוב לאלף וזהו ודאי דשיעור זה והרבה יותר יהיה תמיד וגם בה"ג שכל דבריו דברי קבלה סובר כן 

באלף והכי איתמר בירושלמי כמ"ש בהג"א ברא"ש פ' השוכר סי' י"א וז"ל פי' בה"ג דשרץ לא בטיל כי אם 

עכ"ל וגם בעל אור זרוע סובר כן כמ"ש שם וז"ל ואף על גב דקיי"ל דבריה לא בטלה לאכול גוף הבריה 

כשנתערבה ואינה ניכרת הני מילי בששים כשאר איסורים אבל בט' מאות וששים בטלה כדמשמע בירושלמי 

 וכו' עכ"ל: 

משנה זו דגיד הנשה שנתבשל עם הגידין וכל סוגיית הש"ס וטעמו וגם הרי"ף סובר כן שהרי השמיט כל 

דס"ל כפירש"י פ' השוכר דף ע"ד א דמשנה דשם דתנן אלו אסורין ואוסרין בכל שהוא וכו' ופירשו בגמ' דהאי 

תנא ס"ל דדוקא דבר שבמנין ואיסורי הנאה לא בטיל הא חד מינייהו בטל וחולקת אמשנה דחולין ופסק 

ם כמ"ש שם והנה לפ"ז גם דעת הרי"ף כן וגם דעת רש"י נוכל לצרף לזה וגם הרשב"א הרי"ף כמשנה דש

בחדושיו בחולין דף צז ב כתב בשם הראב"ד דבריה בטלה באלף ומאתים ע"ש ולפי זה רבו הדעות להיתר 

בה"ג והרי"ף והראב"ד ורבינו שמשון בעל התוס' ורשב"א ואור זרוע ואפשר גם דעת רש"י כן ומה שהקשה 

א"ש על שיטה זו מסוגיית הש"ס יש ליישב ע"ש. והנה דברי הגאון א"צ חיזוק והרי בריש נדה אמרו הר

מעשה ועשה רבי כר"א לאחר שנזכר דרבים פליגי עליה אמר כדאי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק ע"ש 

מ"ש בסעיף ב' הרי דאפילו ביחיד במקום רבים סמכינן בשעת הדחק באיסור דרבנן וה"נ איסור דרבנן הוא כ

וא"כ אפילו הוה רוב דעות לאיסור בשעת הדחק כזה שא"א לצייר אם לא שלא נאכל לחם וגרויפין ודאי 

 סמכינן וק"ו כשיש הרבה מרבותינו הקדמונים שנוכל לסמוך בשעת הדחק: 

היתר וז"ל הגאון בעל משכנות יעקב בסי' ל"א אחר שכתב שיש לסמוך על כל הני רבוותא שהבאנו כתב עוד 

דהנה הגמ' מדמה בריה לחתיכה הראויה להתכבד ועביד בינייהו צריכותא והטעם הוא מפני החשיבות ודבר 

חשוב לא בטל וא"כ נראה דהיינו דוקא אם הבריה או החתיכה עומדת בעינה וניכרת רק שאין ידוע איזו 

קטנותן נאבד ממשן והוא דבר  האסורה כמו גיד וחתיכה שניכר ממשן בפ"ע וחשיבותן עליהן אבל אם מעוצם

המתערב ממש ונדבק בפת או שנתערב בתבשיל וא"א להפרידן כלל כמו המילבין הקטנים ולא יהיה לעולם 

בעין בפ"ע רק תמיד בתערובות לא נודע מקומם איה לא נאמר עליו בריה שאני כיון שאין לו מקום בפ"ע 

ל זה דהרי עכ"פ התורה חייבה עליו מלקות שיהא חשיבותו עליו וכו' עכ"ל אבל יש למערער לערער ע

וכדאיתא בש"ס אכל נמלה לוקה חמש וכפי שנתבאר הוה הטעם שהחמירו חכמים בביטולן מפני שהתורה 

 חייבה מלקות א"כ כל זמן שלוקין עליהן כשהן בפ"ע אינן בטילין בתערובתן: 



ינו הב"י דברים המאוסים שנפשו של אדם ולפענ"ד יש היתר אחר לכל הדעות דהנה בסוף סימן ק"ד כתב רב

קצה בהן כנמלים וזבובים ויתושים שכל אדם בודל מהן למיאוסן ואפילו נתערבו בתבשיל ונמחה גופן לתוכו 

אם ההיתר רבה עליו מותר וכו' עכ"ל ומעתה ק"ו הדברים דאם במין בשאינו מינו דלרוב הפוסקים טעם 

פשו של אדם קצה בהן א"צ ס' כ"ש בביטול בריה דזהו רק כעיקר דאורייתא עכ"ז בדברים המאוסים שנ

מדרבנן דפשיטא שלא גזרו על דברים המאוסים כנמלים וזבובים והן אמת דבאכילה בפ"ע חייב מלקות מ"מ 

חכמים כשגזרו מפני זה שלא יהיה להם ביטול א"א שיגזרו על דברים המאוסים ועוד דאטו טעם זה דהגזירה 

מרה בגמ' והרי רק יש מהפוסקים שכתבו כן ופשטא דלישנא משמע מפני היא מפני חיוב מלקות נא

החשיבות כחתיכה הראויה להתכבד ודבר שבמנין וכשם שהתורה חייבה מלקות על בריה משום חשיבות 

כדאיתא במכות כמו כן גזרו חכמים על ביטולה מפני חשיבותה אבל התורה כשחייבה מלקות חייבה אף 

"ם בספ"ב ממאכלות אסורות ע"ש וא"כ אינם גרועים דברים המאוסים מבריה כשנסרחה הבריה כמ"ש הרמב

סרוחה דטעמי המצות נעלמו מאתנו ונעו מעגלותיה לא תדע אבל בנתינת טעמים הא גם מן התורה נותן 

טעם לפגם מותר וכ"ש דרבנן לא יאסרו דבר הסרוח וא"כ גם בדברים המאוסים לא יגזרו שלא יהיה לזה 

 ירין אפילו בכזית בכדי אכילת פרס כמ"ש הב"י שם[: ביטול ]ובשם מת

וראיה ברורה לזה מדברי בעל איסור והיתר הארוך כלל ל"ב דין ו' וז"ל ואפילו בריה שלימה מוסרחת 

שנתערבה אף גופה בטל במינו ברוב כגון נמלה ובשאינו מינו בס' כשאר איסורין שאע"פ שעדיין חשובה היא 

דלא חילקה תורה בין שרץ המסריח לשאינו מסריח מ"מ לענין ביטול בטלה חשיבותה  אפילו למלקות וכו'

עכ"ל וכ"כ רבינו הרמ"א בסי' ק"ג סעיף א' וז"ל מיהו דברים החשובים כבריה או כיוצא בה אם אינם פגומין 

י אין לך בעצמן אף על פי שפוגמין התבשיל אינן בטילים אפילו באלף עכ"ל אבל כשפגומין בעצמן בטילין והר

פגום יותר מנמלה וזבוב ותולעת וכיוצא באלו שהרי הם מאוסים ונפשו של אדם קצה בהם כמ"ש ולכן הדבר 

פשוט שבטילין. וראיתי מי שכתב לחלק בין סרחון דאתי מעלמא לסרחון דידהו דבסרחון דידהו אינם בטילין 

תי מעלמא חייב מלקות כל זמן ]פמ"ג בש"ד סק"א[ ותמיהני דממ"נ אם מדמה למלקות הא גם בסרחון דא

שראוי רק לאכילה בדוחק ואם לא נדמה למלקות א"כ אינו אלא מפני חשיבות היעלה על הדעת דבסרחון 

דידהו יש חשיבות ומנ"ל לומר דבר נגד הסברא ונגד לשון האיסור והיתר והרמ"א וראיתי בדבריו שהביא 

טלה חשיבותה והגאון בעל חות יאיר הודה שגם הגאון בעל פנים מאירות כתב דבריה הפגומה בעצמה ב

 לדבריו וא"כ הדברים ברורים בס"ד והמקום ידין אותנו לזכות כשם שאנו דנין זכות על כלל ישראל:

 ס"ק א פתחי תשובה יורה דעה סימן ק

נמלה. עיין בספר כו"פ שלמד היתר על נמלים הגדלים בפירות וקמח שאף אם פירשו בטילים בס' דהרי הא 

ילה דוקא כשהוא אסור מתחלת ברייתו ונמלה אין אסור מתחלת ברייתו דהא קודם שפירשה דבריה אינה בט

היתה מותרת עכ"ד ועיין בתשובת טור האבן סי' כ"ו שחולק על זה ופסק דמקרי בריה ואינה בטילה ע"ש 

 ]ועיין בתשובת משכנות יעקב סימן ל"א שלמד היתר אחר על המילווין ומסיק למצוא זכות וצד היתר על

 אכילת קמח בימות החמה אף שהוא קרוב לודאי שיש בו מילוי"ן ע"ש[:



 ס"ק יט כרתי סימן פד

אשה שנמצאת. ודעת מהרש"ל )באיסור והיתר שלו סי' מ"ו ס"ק ב', ובספרו פ"א סי' ב' ופ"ג סי' ק'(  סעיף י"א

הג לסמוך עליהם. מבלי לסמוך בבדיקות הללו על נשים, והרמ"א )בתורת חטאת כלל מ"ו דין ט'( כתב דמנ

אין משגיחין כל כך, ובעלי עסק, לסמוך על בדיקת נשים, מאנשים שהם נמהרים ו ישובאמת כעת יותר 

כאן ספק תורה, כי לא שייך ביטול, דיכול  דהריט וכדומה, ת חי כגון סלא"והחוש מעיד. ובאמת לאכול ירקו

לבדוק פעמיים ושלש עד שימצא להתולע, וא"כ הוי ליה ספק תורה, וח"ו להקל, וקשה לי לומר להאמין 

אבל במבושלים יש לסמוך, דהא אם בדקוהו, עכ"פ מועיל בדיקתם  לנשים או לאנשים מהירים במלאכתן.

להוציא מידי ודאי דיש שם רחש, רק ספק, וא"כ הוי ליה ספק ספיקא, נשאר לאחר בדיקה או לא נשאר, 

ואת"ל נשאר דלמא נמוח. וגם לאחר בישול אי אפשר להכיר התולע או להסירו, ומהתורה בטל, רק מדרבנן 

וכך מנהגי מיום עמדי על דעתי מבלי לאכול ירקות חי יש להקל בשל דרבנן.  בריה לא בטילה, וא"כ

 מסלאטין וכדומה, על סמך בדיקת הנ"ל. וכן נכון לכל בעל תורה, כי רבת המכשלה:

 רמב"ן שער הגמול

 

 פסוק מג פרק יא פרשת שמיניאור החיים 

אל תשקצו וגו'. צריך לדעת למה חזר עוד לצוות לזה ורז"ל )בתו"כ( אמרו לרבות את שפירשו לארץ וחזרו, 

ודרשה זו אמת אלא שאינה צריכה כיון שפירשו וכי בשביל שחזרו יהיו מותרים. ויש ליישב דבריהם ז"ל. 

שרצים תעשה נפשו עצמה שרץ, והוא אומרו אל תשקצו את ואולי שבא הכתוב להודיע כי האוכל מה

נפשותיכם פירוש לא תעשו נפשותיכם שקץ ובמה בכל השרץ השורץ על הארץ כשתאכלו אותה. ולך נא 

ראה מה שכתבנו בפרשת בראשית ברמז פסוק )א כו( וירדו בדגת הים וגו'. ותמצא מאמרם ז"ל )פסחים מט 

ותיהם שקץ וגו', וכל דבריהם ז"ל ברוח הקודש נאמרו והם דברינו ב( שאמרו על עמי הארץ הם שרץ ובנ

עצמם. ואומרו ולא תטמאו בהם אולי שיכוין לומר שצריכין ישראל להזהר לבל יכנסו לפיהם אפילו בהיסח 

יעשה מעשהו בנפש אדם  כי ההפרש שבין השוגג למזיד במציאות זה כשוגג כמזיד, כי התיעובהדעת, 

לא שישתנה הפגם במעשה מזיד תעשה נפשו שקץ ובשוגג תטמא נפשו אפילו בהיסח הדעת, א

, והוא אומרו ולא תטמאו ונטמתם בם. וצריך האדם ליזהר בתוספת זהירות וזריזות בכל דבר אשר ותטמטם



יכנס בגדר ספק שיקוץ זה, ומה גם בזמנים אלו שנזהם האויר והארצות כולן יחד ואין לך גידולי קרקע שאין 

 שומר נפשו ישמור את הדבר:בהם מהשיקוץ 

 עמוד מו הגר"ח קניבסקי ארחות יושר

 

 סעיף ז יורה דעה הלכות בהמה וחיה טהורה סימן פא רמ"א

דחלב כותית מטמטם הלב  חלב כותית כחלב ישראל, ומ"מ לא יניקו תינוק מן הכותית אם אפשר בישראלית

 )ר"נ פא"מ בשם הרשב"א(.  



ין" אשר בשנה א' מצאו בתוכו זבוב, והנה בתשו' טוטו"ד מהדו"ג סי' קנ"ח פסק בדבר הקטניות "ארבס

להתיר לבשלם אם הוה מיעוט דשכיח ואף שאין לדון בכה"ג להתיר מדין ס"ס  -ומבחוץ לא הי' נראה כלל 

הואיל והוחזקו פרטיים )ואיהו ז"ל ג"כ הולך בשיטת הפר"ח שבכה"ג לא אמרי' ס"ס וכנ"ל( מ"מ התיר מטעם 

קה מותר התבשיל דה"ז כנאבדה הריאה דבמקום הפסד גדול הראשון שכ' הרשב"א בעבר ובישל וא"א בבדי

מתירין, ולאסור כל המין אין לך הפסד גדול מזה, ואף שהרשב"א מתיר בעבר ובישל הרי קיי"ל כל שעהד"ח 

כדיעבד דמי ולאסור כל המין )בזה בלתי אפשרי לחתוך כל "ארביס" ולבודקו( גרוע מעבר ובישל בלי בדיקה 

 ע"ש. 

ש כת"ר שאם הרבנים יעמדו על כך לבדוק כל ירק כדבעי למהוי, לא יצייתו להם וזה יערער והואיל ולפימ"

 מצב הכשרות ויגרום למכשולים גדולים, הרי יש מקום לבשלם בכמויות שיתכן לדון בהם מדין ס"ס וכנ"ל.

 יוסף שלו' אלישיב
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The Scientific Revolution and Modern 
Bedikat Tola’im Trends 

 
 

By: STEVEN ADAMS 
 
 

As I was preparing this essay on Chol HaMoed Sukkot 2015, I learned of 
the murder of Eitam and Na’ama Henkin, HY”D. R’ Eitam Henkin 
authored Lechem Yehiyeh LeAchla1 defending a lenient approach to the laws 
of bedikat tola’im using technical halachic argumentation. This essay simi-
larly argues for leniency in bedikat tola’im, but from the historical perspective. 
I dedicate my essay to their blessed memory. 

 
Introduction 

 
Many people today assume that leafy vegetables must be thoroughly 
washed and inspected before eating to ascertain that tiny insects such as 
aphids, spider mites and thrips are not present. Rabbi Moshe Vaye, in his 
encyclopedic Bedikat HaMazon KaHalacha,2 has educated the public to the 
fact that minuscule insects are common in nearly all greens and finds legal 
support for their prohibition from respected poskim from centuries ago to 
modern times. On the other hand, Rabbi Eitam Henkin’s Lechem Yehiyeh 
L’achla provides reasoning for a more lenient attitude. Using technical ha-
lachic argumentation, Henkin makes an excellent case for a more relaxed 
approach to bedikat tola’im. Perhaps the route to reaching the halachic 
truth is to step back and take a broad historical assessment of this topic. 
I argue that the rabbis of the Mishna, Talmud, and medieval era ignored 
these tiny insects and ate the greens without careful rinsing or inspection. 
This lenient halacha continued until the 17th century when some rabbis 
wrote of the existence of very small bugs in salad greens. I posit that this 
new trend in halacha was due not to a new phenomenon in nature but to 
new discoveries in science: 

                                                   
1  Eitam Shimon Henkin. Lechem Yehiyeh Le-Achla. Hevron: Machon le-Rabanei 

Yishuvim, 2010. 
2  Vaye, Moshe. Bedikat HaMazon KaHalacha, Machon Le’Hanchalat HaHalacha, 

2005, 3 vol. Hebrew. 
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The Scientific Revolution of the 16th – 18th centuries, which produced 

the compound microscope and improved magnifiers, the discovery of life 
at the micro-level, the study of entomology and biological pest control, 
made rabbis more alert for smaller creatures crawling on their food. 

I will demonstrate that though many rabbis of the recent centuries 
clearly forbade even tiny lettuce bugs, many and perhaps most observant 
Jews ignored these warnings and continued to eat garden greens with no 
concern for the presence of small insects. This lenient practice was all but 
dropped only in the last several decades. 

 
*** 

 
Single lens magnifiers and “burning glasses” existed since ancient times. 
However, multiple lens optics which produce much greater magnification 
were a relatively recent innovation of the late 16th century. Originally used 
in telescopes and microscopes, the new technology was soon incorpo-
rated into handheld magnifying glasses and the textile merchant’s and jew-
eler’s loupe. This advance in optics led to many breakthroughs in the bi-
ological sciences. Most notable are the accomplishments of English sci-
entist Robert Hooke (1635–1703), and Dutch textile merchant Anton van 
Leeuwenhoek (1632–1723). Hooke’s Micrographia (1665) documented his 
observations through lenses of parts of insects and plants. This book 
caused a tremendous sensation throughout Europe.3 

Using the microscope as well as improved single-lens magnifiers to 
discover bacteria and other microorganisms (1674), Leeuwenhoek be-
came known as the “father of microbiology.” The microscope became a 
popular diversion among the upper classes throughout Europe. It was 
common to see it featured in the parlors of esteemed households during 
the 18th century.4 Entomology, the study of insects, emerged as a branch 
of scientific endeavor in the 17th century. 

It is also significant that aphids, the common infestation culprits, were 
given much attention by scientists in the 17th and 18th centuries. 
Italian biologist Francesco Redi (1668) and van Leeuwenhoek (1700) de-
scribed the phenomenon of parasitoidism in aphids. Leeuwenhoek drew 
                                                   
3  <http://www.famousscientists.org/robert-hooke/>. The diary of Samuel 

Pepys, an English Member of Parliament (1633–1703) illustrates how Mi-
crographia captured the public’s interest: “Before I went to bed I sat up till two 
o'clock in my chamber reading of Mr. Hooke's Microscopicall Observations, the 
most ingenious book that ever I read in my life.” <http://www.pepys.info 
/1665/1665jan.html> 

4  <http://www.flysfo.com/museum/exhibitions/world-examined-microscopes-
age-enlightenment-twentieth-century#sthash.tltk1VDL.dpuf> 

 



Bedikat Tola’im  :  95 

 
a parasitoid wasp using an aphid host.5 Italian naturalist Giacinto Cestoni 
(Livorno, 1637–1718) also reported (1706) this occurrence in aphids. He 
called aphids “cabbage sheep,” and their parasitoids “wolf mosquitoes.”6 

Van Leeuwenhoek and Cestoni observed the absence of mating in 
many aphid species and suggested that aphids may be hermaphroditic. 
Likewise, French scientist René Antoine de Réaumur (1683–1757) studied 
aphids and noted (c. 1735) that he had never seen any coupling between 
aphids. Charles Bonnet, a Genevan naturalist, earned himself fame by 
proving (1740) with experimentation that parthenogenesis, reproduction 
without the uniting of a male and female, indeed is a mode of reproduc-
tion in aphids.7 Réaumur wrote of the viviparous nature of aphids—they 
bring forth live young that have already developed inside the body of the 
parent, and that ants feed on the ‘honey-dew’ produced by aphids.8 

In the field of biological pest control, Réaumur suggested (1734) cur-
tailing aphid growth by introducing lacewing eggs into greenhouses. Sim-
ilarly, acclaimed Swedish zoologist Carl Linnaeus (c. 1760), and English 
physician Dr. Erasmus Darwin (1800), recommended using predacious 
insects such as lady beetles (known as ‘ladybugs’ in North America), lace-
wings, and predatory wasps to keep produce free of aphids.9 In the early 
1800s, the English entomologists William Kirby and William Spence de-
scribed growers who used lady beetles as predators of aphids.10  

                                                   
5  Egerton, Frank N. “A History of the Ecological Sciences, Part 19: Leewenhoek's 

Microscopic Natural History,” Bulletin of the Ecological Society of America: Commen-
tary. vol. 87, number 1, January 2006. See Figure 10 for Leeuwenhoek’s drawing 
of parasitism in aphids. 

6  <http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/biotact/bc-2.htm> 
7  Dawson, Virginia P. Nature’s Enigma: The Problem of the Polyp in the Letters 

of Bonnet, Trembley and Reaumur. American Philosophical Society vol. 174, 
1987, pp. 5-6. 

8  Egerton, Frank N. “A History of the Ecological Sciences, Part 21: Réaumur and 
His History of Insects,” Bulletin of the Ecological Society of America: Contributions. July 
2006, pp. 215–218. 

9  Coppel, H. C., Mertins, J. W. Biological Insect Pest Suppression. Springer, 2011, p. 
17. 

10  DeBach, P. and Rosen, D. Biological Control by Natural Enemies. Cambridge Uni-
versity Press, 2nd edition, 1991, pp. 126-127. 



96  :  Ḥakirah, the Flatbush Journal of Jewish Law and Thought 

 
Table 1 - Timeline of Developments in Science 

1590 Two Dutch spectacle makers, Zacharias Jansen and his father 
Hans, start experimenting by mounting two lenses in a tube, 
forming the first compound microscope. 

1602 Italian naturalist Ulisse Aldrovandi publishes his illustrated De 
animalibus insectis (1602).11 

1609 Galileo Galilei develops a compound microscope with a con-
vex and a concave lens. Galileo writes that he used his instru-
ments to study the flea and mosquito.12 

1625 Italian naturalists Federico Cesi and Francesco Stelluti publish 
Aparium, a description of the microscopic anatomy of bees. It 
is the first published record of microscopic observations.13 

1634 Thomas Mouffet’s Insectorum sive Minimorum Animalium The-
atrum (Theatre of Insects), an illustrated guide to the classification 
and lives of insects, is published.14 

1644 Giambattista Odierna, an Italian scientist, develops an early 
microscope and studies the eyes of flies and other insects with 
it. In 1644, he publishes L’occhio della mosca, or The Fly’s Eye. 

1665 Robert Hooke’s book Micrographia officially documents a wide 
range of observations through the microscope, including de-
scriptions of species of mites and vinegar nematodes. It is a 
public sensation and has a huge impact, largely because of its 
impressive illustrations.15  

1668 Italian naturalist and biologist Francesco Redi publishes 
his Esperienze Intorno alla Generazione degl’Insetti (Experiments on 

                                                   
11  <https://archive.org/details/deanimalibusinse00aldr> See the drawings of tiny 

thrip-like insects on page 763. 
12  Grens, Kerry. “Apiarium, 1625 - Galileo’s improvements to the microscope led 

to the first published observations using such an instrument,” The Scientist. 
March 2015. 

13  See previous note. 
14 <http://www.biodiversitylibrary.org/item/123182#page/95/mode/1up> pp. 

60-65. 
15  <http://www.microscopesamerica.com/History%20of%20Microscope.html> 
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the Generation of Insects), including descriptions of 180 parasites 
and a refutation of the theory of spontaneous generation.  

1669 Jan Swammerdam, a Dutch biologist and microscopist, pub-
lishes his Historia Insectorum Generalis (The Natural History of In-
sects), a groundbreaking contribution to the nascent study of 
entomology.16 

1674 Anton van Leeuwenhoek, a Dutch textile merchant, uses his 
knowledge of grinding lenses to achieve greater magnification 
which he utilizes to make a microscope, enabling detailed ob-
servations to be made of bacteria and other micro-organisms. 
His work encourages countless others to join the burgeoning 
community of microscopists at the end of the seventeenth 
century.17 

1734–
1760 

René Réaumur and Carl Linnaeus recommend using predatory 
insects to keep produce free of aphids. 

1753 English naturalist Henry Baker publishes Employment for the Mi-
croscope (1753) where he describes the presence of dinoflagel-
lates in sea water. 

1815– 
1826 

William Kirby and William Spence publish their Introduction to 
Entomology. 

 
Rabbinic Awareness and Consideration of Modern Advances in 
Science 

 
Jews were aware of the new advances in science. Much of the Scientific 
Revolution was centered in Italy. During this period an overwhelming 
number of prominent Italian rabbis (including R’ Yitchak Lampronti) 
graduated from the University of Padua Medical School and encouraged 

                                                   
16  “Jan Swammerdam.” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 

Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2016. Web. 03 Feb. 2016 
<http://www.britannica.com/biography/Jan-Swammerdam>. 

17   <http://www.flysfo.com/museum/exhibitions/world-examined-microscopes-
age-enlightenment-twentieth-century#sthash.tltk1VDL.dpuf>. 
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the study of the sciences. They were familiar with the latest advances in 
the biology.18 

R’ Yitchak Lampronti (1679–1756), the illustrious rabbi physician of 
Ferrara, Italy, considered the halachic consequences of modern scientific 
discoveries on the ancient belief in spontaneous generation. In 1668, 
Francesco Redi had experimentally disproven the belief that maggots ap-
pear spontaneously from decaying meat. In reality they actually are born 
from microscopic eggs. Lampronti exchanged thoughts on this question 
with his mentor, R’ Yehudah Briel (1643–1722), a leading Torah scholar 
from Mantua: 

 
וכתבו  הביטו וראו וידעו אי לאו דמסתפינא אמינא דבזמננו שחכמי התולדות… 

כ ”דכל בעל חי יהיה מה שיהיה הוה מן הביצים וכל זה הכיחו בראיות ברורות א
ירחק מהם ולא יהרוג לא פרעוש ולא כינה ואל יכניס עצמו בספק שומר נפשו 

ע יחזרו וידו ”חיוב חטאת. ובדבר הזה אמינא דאם ישמעו חכמי ישראל ראיות אוה
פחד (… י”יהודה בריל נר’ ע מורי הרב ר”אלא ששאלתי את פי מ… לדבריהם

  )יצחק ערך צידה
 

The views of Italian poskim on bedikat tolaim will be cited. 
R’ Yisroel Lifschitz (1782–1860), author of the popular Mishna com-

mentary Tiferet Yisroel, records a rabbinic dispute from the 18th century 
over the implication of the microscope on identifying kosher fish: 

 
 ח"שנה שרצה גדול הדור אחד תנצבה 'או ס 'והנה אבותינו ספרו לנו שזה כנ

להתיר דג אחד שנקרא בל"א (קוואפפ"ע), מחמת שראה (במיקראסקאפ), 
. ואיוש עליה כולא עלמא, ונפק שופרא והוא זכוכית המגדיל, שיש לו קשקשין

דידהו לאיסורא ונשתקע ההיתר. (תפארת ישראל למסכת עבודה זרה פרק שני 
  בועז אות ג)

 
Additionally, many leading rabbis, including R’ Moshe Hagiz (Am-

sterdam, 1671–1750) and R’ Yakov Emden (Germany, 1697–1776), read 

                                                   
18  See Ruderman, David B. Jewish Thought and Scientific Discovery in Early Modern Eu-

rope. Wayne State University Press, 2001, pp. 100–118. Much of the book is rel-
evant but particularly Chapter Three—“Padua and the Formation of a Jewish 
Medical Community in Italy.” Though not as common as in Italy, many Jews in 
Germany and Poland studied the sciences and even became physicians in the 
17th and 18th centuries. See Sorkin, David. The Religious Enlightenment: Protestants, 
Jews, and Catholics from London to Vienna. Princeton University Press, May 2011, 
pp. 168–173. See also Collins, Kenneth. “Jewish Medical Students and Gradu-
ates at the Universities of Padua and Leiden: 1617–1740,” Rambam Maimonides 
Medical Journal. January 2013, 4(1). Available here: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3678911/>. 
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secular newspapers regularly, and considered familiarity with the happen-
ings of the world essential.19 

These references make clear that the rabbinic mind was well aware of 
the most recent scientific advancements in optics, microbiology, and bio-
logical pest control—and contemplated their many impacts on halacha.20 
                                                   
19  Carlebach, Elisheva, The Pursuit of Heresy: Rabbi Moses Hagiz and the Sabbatian Con-

troversies. Columbia University Press, 1994, p. 265; J. J. Schachter. Rabbi Jacob Em-
den: Life and Major Works. PhD. Dissertation, Harvard University, 1988, p. 614; 
She’eilat Ya’avetz 1:162. In fact, R Yakov Emden wrote (Megilat Sefer chapter nine) 
that he read newspapers so that he could learn about nature and science 
(amongst other things). Yitzchak Wetzlar, writing in 1748/49 in Northern Ger-
many, describes his Libes Briv: “think of it as a newspaper. Nowadays the finest 
and most important people, scholars and Rabbis read them or have them read 
to them.” The Libes Briv of Isaac Wetzlar, edited and translated by Morris Faier-
stein, Scholars Press, 1996, pg. 43.  

20  David B. Ruderman in Jewish Thought and Scientific Discovery in Early Modern Europe 
pp. 200–211 discusses an interesting relevant sermon of R’ Azariah Figo (Ven-
ice, 1579–1647). Figo discusses the new telescope and eyeglasses because it is 
interesting to his Italian Jewish audience: “Let us begin our examination of 
Figo’s sermons with one delivered in Venice on a Rosh ha-Shanah that hap-
pened to fall on the Sabbath. After quoting a midrashic passage about God’s 
raising his voice on the New Year, he opens with the following remark: 

The human being was given intelligence by [God]…who bestowed him 
with great strength…until He filled his heart on numerous occasions with 
the capacity to make artificial inventions analogous to the actions of nature. 
Because of the weakness of matter or the deficiency in its prepara-
tion…man tries to correct and replace it by some discovery or invention 
drawn from his intelligence to the point where he will not appreciate what 
is lacking in nature. We have indeed noticed weak-eyed persons who, out 
of a deficiency of the matter of their eyes, were unable to see at a distance 
or [even] close up and were thus very nearsighted. Yet human intelligence 
was capable of creating eyeglasses placed on the bridge of the nose which 
aid in magnifying the strength of vision for each person, depending on what 
he lacks, either a little or a lot. This was similarly the case for the eyeglass 
with the hollow reed [i.e. the telescope] of Rabban Gamaliel [where it is 
stated] in chapter 4 of Eruvin: “Whereby as soon as I looked, it was as if 
we were in the midst of the [Sabbath] boundary. 

One wonders what a congregation of worshipers might have thought of so bi-
zarre an opening for a sermon on the first day of the high holy days. But Figo 
apparently must have known and appreciated the mental universe of his audi-
ence, so he chose to begin with something familiar to them. He would introduce 
his lesson on Jewish religious values by espousing an ideal both he and his con-
gregants apparently shared: that of the human mandate to replicate, to intervene, 
and to improve upon nature. The products of nature often appear deficient or 
unfinished; they invite human craftsmen and inventors to correct and improve 
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Because rabbis of the past four centuries had knowledge of a smaller 
world of life observable only upon careful scrutiny, they devoted more 
attention to bedikat tolaim and imposed stricter guidelines to find even the 
smallest insect. 

*** 
 

The Talmud mentions many herbs that are known today to be commonly 
infested with minuscule insects. As these insect pests are important mem-
bers of the ecosystem, it is reasonable to assume they existed in the era of 
Chazal as well. 

Here is a brief description of the important role these insects play in 
the environment: Aphids feed on plant sap and excrete the surplus sugars 
in their liquid waste called ‘honey-dew.’ This ‘honey-dew’ sugar is an es-
sential food source for ants, flies, and wasps; it is also an important carbon 
source of nitrogen-fixing bacteria. Readily available ‘honey-dew’ thereby 
increases soil nitrogen, which is necessary for plant and crop growth.21 
Furthermore, aphids are the primary food of lady beetle (Coccinellidae).22 
The aphid midge, minute pirate bugs (Anthocoridae) Crab spiders, ento-
mopathogenic fungi and lacewings (Chrysopidae) also feed on aphids.23 
In fact, green lacewing larvae are voracious eaters of the eggs and imma-
ture stages of many insect pests, including species of aphids, spider mites, 
and thrips.24 No doubt, these tiny insects benefit the bionetwork in many 
other ways as well. Assuming the natural world functioned in the times of 
the Talmud more or less in the same manner as it does today, aphids, 
thrips, and spider mites must have existed then to play their vital role in 
ecology. Though I am no expert on paleoentomology, a brief search 

                                                   
God’s handiwork. The examples of eyeglasses and the telescope (which Figo explicitly claims 
as an originally Jewish invention that long preceded the invention of Galileo) unambiguously 
place the rabbi’s remarks in their seventeenth-century context of scientific invention and discov-
ery, especially in the fields of optics and astronomy. By beginning in such an unconventional 
manner, Figo undoubtedly assumed that he would gain the attention of his audience more 
readily than by plunging into a more typical rabbinic discourse.” (italics added for empha-
sis) 

21  Holtmeier, Friedrich-Karl. Animals’ Influence on the Landscape and Ecological Im-
portance: Natives, Newcomers, Homecomers. Springer, 2015, pg. 33. 

22  <http://www.ladybug-life-cycle.com/what-ladybugs-eat.html> 
23  <https://en.wikipedia.org/wiki/Aphid>, < http://www.arbico-organics.com/ 

category/pest-solver-guide-aphids > 
24  <http://www.arbico-organics.com/category/Green-Lacewings-chrysoperla-

beneficial-insects>. 
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shows that many ancient thrip25 and aphid26 fossils have been uncovered 
all around the globe. The fossils of these insects’ predators such as the 
lady beetle27 and lacewing28 have been found as well. As “there is nothing 
new under the sun,” these same insect species were surely residing in the 
folds of leafy greens millennia ago as they are today. Yet nowhere does 
the Talmud warn the reader that these greens need extra precautionary 
rinsing and inspection. This silence demonstrates that the rabbis of the 
Talmud did not consider these creatures forbidden. 

 
Chullin 67 

 
The fundamental sugya that develops the laws delineating which insects 
are forbidden is in Chullin 67b: 

 
על הארץ להוציא את הזיזין … כל השרץ השורץ על הארץ לרבות יבחושין

כל השרץ … שבעדשים ואת היתושים שבכליסים ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות
  השורץ על הארץ לרבות תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים

חולין …((ויקרא יא) ואת נבלתם תשקצו לרבות את הדרנים שבבהמה דתניא…
  ב)”סז ע

ש ”ז גרביליי”דרני. תולעים הנמצאים בין עור לבשר כשמפשיטין הבהמה ובלע
 י)”(רש

ר (ויקרא יא) הולך על גחון זה נחש כל לרבות השילשול ואת הדומה לשילשול ”ת
הדומה לחיפושית מרבה על ארבע זה עקרב כל הולך לרבות את החיפושית ואת 

  ב)”רגלים זה נדל עד כל לרבות את הדומה ואת הדומה לדומה (חולין סז ע
ט. ”שילשול. תולעת ארוכה כנחש הן והן הנצמאין באשפה. חפושית. אישקרבו

  י)”נדל. מאה רגלים קורין לו. (רש
  

                                                   
25  D. Grimaldi, A. Shmakov, N. Fraser. “Mesozoic Thrips and Early Evolution of 

the Order Thysanoptera (Insecta),” Journal of Paleontology. Sept. 2004. Thrip 
fossils preserved in amber can be seen here: <http://www.amber-ambre-
inclusions.info/it-thysanoptera.htm>. 

26  Kindlmann, P., Dixon, A. F. G., Michaud, J.P. Aphid Biodiversity under 
Environmental Change: Patterns and Processes. Springer, 2010, pg. 35. Aphid fossils 
preserved in amber can be seen here: <http://www.amber-ambre-
inclusions.info/it-hemiptera.htm>.  

27  A.G. Kirejtshuk & A. Nel. “The oldest representatives of the family Coccinelli-
dae (Coleoptera:Polyphaga) from the Lowermost Eocene Oise amber (France),” 
Zoosystematica Rossica. 21(1), St. Petersburg, July 2012, pp. 131–144. 

28  A. G. Ponomarenko and D. E. Shcherbakov. “New Lacewings (Neuroptera) 
from the Terminal Permian and Basal Triassic of Siberia,” Paleontological Journal. 
vol. 38, suppl. 2, 2004, pp. S197–S203. 
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 is a legume species.29 What is כליסים ;is defined as species of fly זיזין

so interesting and telling about this Talmudic passage is that fruit and 
beans with infestations are discussed—leafy herbs are not. That should strike 
the modern rabbinic mind as odd—leafy herbs are from the worst cate-
gory as far as insect infestation goes. Furthermore, all the insects de-
scribed are relatively large. There is no mention of our tiny aphids and 
spider mites or any other minuscule creature. יבחושין and יתושים are trans-
lated as small but obvious flies (gnats and fruit-flies—perhaps Drosophila 
species). דרני is translated by Rashi as ש”גרביליי  or “warble fly” (Hypoderma 
bovis). The larvae (תולעים) of this fly are 1-1.5 inches long.30 עקרב is the 
scorpion. The שילשול is “as long as a snake” (Rashi). Rashi’s  אישקרבו"ט
)חפושית ) is a family of beetle (scarab). Rashi (Vayikra 11:41) defines the 

 .the centipede. Other rishonim give similar translations -צינטפי"ד as a נדל
To argue that the tiny barely noticeable organisms in lettuce are included 
by the clause "לרבות את הדומה ואת הדומה לדומה" , is an unreasonable stretch. 
If these minute creatures were indeed forbidden they certainly deserved 
equal mention in this central law-laying sugya. Such silence can be viewed 
as Chazal’s seal of kashrut and approval. 

The same conclusions can be drawn from many other passages in the 
Talmud. Makkot 16 counts the number of prohibitions transgressed by 
consuming various insects: 

 
Makkos 16 

 
אמר רב יהודה האי מאן דאכל ’: והאוכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים וכו

ביניתא דבי כרבא מלקינן ליה משום (ויקרא יא) שרץ השורץ על הארץ ההוא 
 ארבעה לוקה פוטיתא ונגדיה רב יהודה אמר אביי אכל ביניתא דבי כרבא דאכל
לוקה שש משום (דברים  צרעהלוקה חמש משום שרץ השורץ על הארץ  נמלה

  ב)”יד) שרץ העוף (מכות דף טז ע
 

Rashi gives the French word “קיניל"א” for ביניתא דבי כרבא. Otsar 
La'azei Rashi 31 translates this as “chenille,” a French word for ‘caterpillar.’ 

                                                   
29  See R’ Yehonoson of Lunel’s commentary: 

זיזין. קוצונש וכמין יתושין הן אלא של עדשים זיזין שמן. באכליסין מין קטנית ציירי בלעז. 
 (חולין סז)
Other rishonim give similar definitions. 

30   See picture here: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb 
/1/1a/Hypoderma_bovis_larvae_young.jpg/330px-
Hypoderma_bovis_larvae_ young.jpg>. 

31  Catane, Mochè. Otsar La'azei Rashi. Jerusalem, 1984, pg. 132. The word appears 
in different variations in various manuscripts and editions of the Talmud. 

א”א, ציניל”א, צמל”א, צייל”א, קנטיל”קיניל  are variations cited in Otsar La’azei Rashi. 



Bedikat Tola’im  :  103 

 
 Why did Chazal caution only .שרץ המים Rashi vaguely defines as פוטיתא
against eating ants (נמלה), wasps (צרעה) and the cabbage worm/caterpillar 
 Why did they not warn against the tiny insects we find in ?(ביניתא דבי כרב)
produce? Even if one argues that insects mentioned here were eaten cul-
turally in the period of Chazal and, therefore, required special mention, 
wouldn’t aphids, thrips, and spider mites demand some comment as well? 
It is arguably very important to alert the public to the presence of these 
pinhead-size bugs because they hide in leaf-folds and are discreetly cam-
ouflaged. People in any society may more frequently eat aphids than ants 
or wasps. 

 
Chullin 6a 

 
In today’s Orthodox Jewish world it is common for the pious rabbi and 
“ben-Torah” to refrain from eating at food establishments or households 
where the kashrut is not known for its highest standards. A commonly 
shared concern is: Are the salad greens and produce properly washed and 
checked? This sentiment, however, was not shared by the rabbis of the 
Talmud. Chazal expressed reservations about the reliability of the less 
learned and religious in their separating ma’aser and not using shevi’i pro-
duce. They conveyed no such hesitations about the trustworthiness of the 
am ha’aretz for using bug-free produce: 

 
אינו חושש לשאור ותבלין  קדירה לבשלוהתניא הנותן לשכנתו עיסה לאפות ו… 

חושש  שבה לא משום שביעית ולא משום מעשר ואם אמר לה עשי לי משליכי
 א)”(חולין דף ו ע… לשאור ותבלין שבה משום שביעית ומשום מעשר

 
Rashi explains that the neighbor (שכנה) here is an תבלין .אשת עם הארץ 

means herbal spices such as dill, mint, and coriander leaves (cilantro) to 
mention a few—all regularly infested with thrips and aphids.32 The fol-
lowing aggada shows that this is the meaning of תבלין used in cooked 
dishes (as in the scenario of Chullin 6a): 

 
של שבת ריחו נודף אמר  ילתבש ל קיסר לרבי יהושע בן חנניא מפני מה"א
שאנו מטילין לתוכו וריחו נודף אמר לו תן לנו  תבלין אחד יש לנו ושבת שמו לו

הימנו אמר לו כל המשמר את השבת מועיל לו ושאינו משמר את השבת אינו 
  א)"מועיל לו (שבת דף קיט ע

 
 means dill. Perhaps the reason Chazal trusted the am שיבתא or ֶׁשֶבת

ha’aretz with checking produce was because they did not consider the tiny 

                                                   
32  The OU Guide to Checking Fruits, Vegetables and Berries, 2nd edition. OU/NCSY, 

New York, 2007, p. 26. 
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insects (aphids etc.) assur; the am haaretz can certainly be trusted to remove 
clearly visible flies, worms and slugs. 

 
Grapes 

 
Several years ago, Brooklyn rabbis discovered that there are frequently 
tiny spider mites on grapes. Concerned rabbis and kosher certifying agen-
cies warned consumers to carefully and thoroughly rinse grapes before 
consumption. 

Let us think. Grapes have been around for thousands of years. They 
are mentioned many times in the Torah and Gemara. Infestation surely 
occurred during biblical and Talmudic times. Here is what the Torah tells 
us: 

 
; ְוֶאל , ְוָאַכְלָּת ֲעָנִבים ְּכַנְפְׁש ָׂשְבֶע , לֹא ִתֵּתן (דברים -ִּכי ָתבֹא ְּבֶכֶרם ֵרֶע ֶּכְלְי

  כג:כה).
 

When you (as a hired worker) come into your friend’s (employer’s) 
vineyard, then you may eat grapes to your desire until you are satiated; but 
you may not put any in your vessel. (Devarim 23:25) 

The field worker of ancient times was allowed to snack on grapes—
even though he generally did not have a hose or any running water avail-
able to him for performing a fruit wash as he worked amongst the vines. 
Furthermore, the Talmud informs us that the harvester was not allowed 
to take a break long enough to pray or recite the after-meal blessing in the 
usual fashion, as this was considered being idle during paid time (see Tal-
mud Berachos 16a and Shulchan Aruch, O.C. 110:2, 191:1). Surely, under 
such constraints, workers could not stop to carefully wash and inspect 
grapes for spider mites. It is obvious that Chazal were not concerned 
about eating these barely noticeable insects. 

 
Grape Leaves 

 
Grape leaves are mentioned in the Mishna in the laws of orlah, revai, nazir, 
and ashayra: 

 
לה וברבעי ובנזיר ואסורים העלים והלולבים ומי גפנים וסמדר מותרות בער

 (ערלה פרק א משנה ז)… באשרה
—and in the laws of shevi’ith: 

  עלי קנים ועלי גפנים עד שישורו מאביהן (שביעית פרק ט משנה ו)
 

The Mishna was unaware of any possible issur concerning grape leaves 
other than orlah, shevi’ith, revai, nazir, and ashaira. The Mishna commen-
taries of Rambam (Spain, Morocco, Eretz Yisroel, Egypt, 1138–1204), R’ 
Shimshon of Sens (France, c. 1150 – c. 1230) and Ri Malki Tzedek (Italy, 
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11th century) do not add any warning about tiny forbidden creatures in 
these leaves. These tiny insects were surely present in vineyards of Spain, 
Morocco, Eretz Yisroel, Egypt, Italy and France at some point of time 
during the 11th through 13th centuries, yet these authorities did not con-
sider the matter important to mention in their writings (or perhaps were 
unaware of their presence). Some of these Mishnaic laws are cited in R’ 
Yosef Karo’s Shulchan Aruch (YD 294:2). R’ Karo did not communicate a 
frequent phenomenon of small insects in these leaves. 

Only in the 18th century did rabbis take note of these insects. The 
rabbi of Aleppo, Raphael Solomon Laniado (d. 1793), wrote about the 
newly discovered tiny pests in grape leaves. 

 
בפני גדולי ישראל ולא היה מי  עלי הגפנים במה שנהגו מקדם שהיו אוכלים

ים דקים מאוד עד שקשה ועתה בדקו היטב וראו שיש בהם תולעשרפרף בדבר.
, ואסרו אותם הרבנים. ויש רבנים שכתבו שכיון שכבר פשט המנהג בפני לבדקם

 גדולי ישראל ולא מיחו, אין לבטל המנהג.
אין שייך בזה דין מנהג דהא תינח אם בזמן הרבנים הקדמונים היה נודע להם 

ר שמצאו בהם תולעים ואפילו הכי היו מניחים את העם לאוכלם, אבל מאח
שבזמנם לא ידעו כלל שיש תולעים ורק עתה אכן נודע הדבר שבדקו ומצאו שיש 
בהם תולעים דקים מאוד שאי אפשר לבדקם, אין שייך בזה דין מנהג, שהרי לא 
על דרך הזה היה המנהג, דמאן לימא לן שאם הרבנים הקדמונים ראו הנגלות לנו 

ת בית דינו של ”ם. (שובזמננו לא היו צווחים ככרוכיא לאסרם עליהם ועל זרע
  הובא בשדי חמד ח"ד עמ' קכה, מערכת מ, כלל לג) –י"ט ’ שלמה יו"ד סי

  
Rabbi Daniel Terni (Florence, Italy, d. 1815) in his Ikrei Dinim (also 

known as Ikrei Hada”t) gave an account of the commotion these insects 
caused: 

 
י זיין שעמד ”שהביאו תשובת מהר’ וה’ ד’ ב סי”ח כ להרב משאת משה”ועיג

א בספרו חנן אלהים על דברת עלי הגפן שמצאו בהם תולעים ”וימדוד ארש הרב ח
כ שאין העין שולטת בם רק לבקיאין במקומן וחזקי הראות ואחר עיון רב ”דיקן כ

 הפחתים’ ג העלים ועודם מהלכין נטמנין בא”יניעון בחודה של מחט ויחלו לילך ע
בחדודי בליטת הפיצולים ונעלמים מהעין ונמנו ורבו חכמי ארם צובה ואסרום 

דבמקום שאסרו פשיטא ’ ז הנז”לדברי האוסרים ואמר מר מהרי’ א הנז”והרח
א להתיר להם אך בשאר המקומות שלא נתפשט המנהג לאסור יש למצוא ”דא

וכל שכן ’ וכוטעם למנהגם והאריך בענין גזירות שאין רוב הציבור יכולין לעמוד 
  ד סימן ט אות ד)”עקרי דינים יו…(בדבר שנהגו היתר מימי קדם

  
These responsa testify that until this late era grape leaves were eaten 

with no care for tiny insects. Clearly something had occurred since the 
days of early rabbinic writings to influence the attitude of later rabbis. 
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Pesachim 39 

 
On Passover, every year each Jewish household prepares leafy herbs for 
marror eaten at the Seder. The laws of marror are discussed in Talmud 
Pesachim 39: 

 
ובתו בפסח בחזרת א: ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי ח”פסחים דף לט ע משנה

תני בר קפרא אלו ירקות  …גמרא:…  בתמכא ובחרחבינא ובעולשין ובמרור
שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בעולשין ובתמכא בחרחלין בחרחבינין ובחזרין 

רבי מאיר אומר אף עסווס וטורא …רב יהודה אומר אף עולשי שדה ועולשי גינה
  …ומר ירואר

יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת בעולשין  תנא דבי שמואל אלו ירקות שאדם
יהודה אומר אף חזרת יולין וחזרת ’ ובתמכא ובחרבינין ובחרגינין ובהרדופנין ר

א אף ערקבלים וחזרתי על כל ”אילעא אומר משום ר’ גלין כיוצא בהן ר
  …תלמידיו

ר חסדא לא שנו אלא בקלח אבל ”א’: דף לט: יוצאין בהן בין לחין בין יבשין כו
  …ין לחין אין יבשין לאבעל

 
Many varieties of marror are listed and the details of its laws are dis-

cussed. Dr. Zohar Amar has documented marror traditions that include 
lettuce (Lactuca serriola), wild lettuce (Lactuca virosa), chicory (Cichorium en-
diva), dandelion (Taraxacum officinale), and sow thistle (Sonchus oleraceus).33 
Nearly all these varieties are frequently infested greens.34 This discussion 
in the Talmud contains contributions from rabbis of the Mishnaic and 
Talmudic periods spanning several centuries. Post-Talmudic commen-
taries were produced by the medieval gaonim and rishonim. Yet in all this 
literature there is not a word of warning about tiny insects for which one 
must examine the marror carefully in sunlight. It is extremely improbable 
that for close to 1,500 years from Mishnaic times through the 17th century 
and from across Europe, throughout the Mediterranean Basin to Iraq, 
there never were infestations of aphids or thrips in any of these marror 
species. There is utter silence. Today it is difficult to imagine a rabbi lec-
turing about the laws of marror without including directives on careful bug 

                                                   
33  Zohar Amar. Merorim, Tel Aviv, 2008. 
34  “Lettuce, chickory, escarole, napa, romaine—heavily infested and very difficult 

to inspect, due to bumpy texture of leaves. “Brushing while washing” is not 
adequate without inspection.” Gissinger, Shlomo. Keeping Vegetables Kosher: Guide 
to Bedikas Tola’im. Kof-K, Teaneck, p. 8.  
<http://kof-k.org/docs/CheckVegetablesForBugs.pdf>. 
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checking. This is remarkably absent from the entire marror discussion in 
the gemara and rishonim.35  

 
The Chasam Sofer’s Innovation 

 
R’ Moshe Sofer (1762–1839) was the first to suggest that although the 
Talmud Bavli36 encourages lettuce (חסא) as the preferred first-choice mar-
ror (see Shulchan Aruch OC 473:5), one should rather use the sure bug-free 
horseradish37/תמכא, the third-choice marror of the Mishna, lest one eat 
tiny insects hidden in the lettuce leaves: 

 
קלב: החזרת השנוי במשנתינו ובלשון ’ ח סי”ת חתם סופר או”שו -משה סופר’ ר

חכמים חסא שהוא הראש והראשון השנוי במשנה ומצוה לחזור עליו הוא הירק 
, אך ן במדינתינו (סאלאט) והכי נהגו כל רבותי זצ"ל ואנו נוהגין אחריהםשקורי

רגיל אני לדרוש בשבת הגדול מי שאין לו אנשים מיוחדים מסויימים בעלי 
יראה הבודקים ומנקים אותו מרחש תולעים קטנים הנמצאים מאד מאד בימי 

אוי טוב . על כן מי שאין לו מי שיבדקנו כרפסח ואינם ניכרים לחלושי ראות
ן ואם הוא נמנה שלישי במשנה והחסא הוא הראשון "ליקח התמכא שקורין קרי

משום … ומצוה מן המובחר מכל מקום חלילה להכשיל בלאו או בלאוין הרבה
  …קיום עשה דרבנן דמרור בזמן הזה

 
The Chasam Sofer, true to his word, employed  אנשים מיוחדים"

ומנקים" מסויימים בעלי יראה הבודקים  in his own home to check the Passover 
marror: 

 
מנהגי החתם סופר פרק י אות יח: למרור לקח בכל שנה ושנה לכל בני ביתו חזרת 

, ואיזה בחורים היו מופקדים לברור בין לברכה ובין לכריכה’ סאלאט‘שקורין 
  י כלי ראיה שפעקיף (=זכוכית מגדלת)”הסאלאט ע

 

                                                   
35  Noteworthy are the remarks of Rav Shimon Schwab: “As far as our Jewish peo-

ple are concerned, our fathers and mothers have for centuries used lettuce for 
Morror [“bitter herbs”] on the Seder Night as well as parsley for Karpas [greens], 
and in those days they were no less infested with vermin than they are today. So, 
we have no right to make new issurim [prohibitions] and to forbid the eating of 
any vegetables per se to the general public.” (Schwab, Shimon. “Inspection of 
vegetables,” Kashrus Magazine. June, 1986, p. 22; cited in Kraemer, David C. Jew-
ish Eating and Identity Through the Ages. Routledge, 2007, p. 155) 

36  The Talmud Yerushalmi and many rishonim (perhaps Rambam as well) did not 
see the order of the Mishna as a directive for preference (Zohar Amar ibid.). 

37  Tamcha was commonly assumed to be horseradish amongst European rabbis of 
the last several centuries. See Arthur Schaffer. “The History of Horseradish as 
the Bitter Herb of Passover,” Gesher vol. 8, New York, 1981. Available here: 
<http://halachicadventures.com/wp-content/uploads/2009/11/maror-
pdf.pdf> 
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What insects were these “bochurim” checking for with their loupes? 

Fruit flies are clearly visible without extra light and magnification because 
of their size and color contrast. It is clear that R’ Sofer was concerned 
about tiny bugs such as aphids and thrips, which commonly inhabit let-
tuce leaves. These insects are indeed difficult to detect without extra scru-
tiny; good lighting and magnification are useful towards their finding. 
However, centuries of predecessor Torah sages who followed the ruling 
of the Bavli did not share the Chasam Sofer’s opinion of skipping חזרת 
for (European) תמכא. Mishna Berura (OC 473:5) cites and ratifies the opin-
ion of the Chasam Sofer. Could the sudden avoidance of that which was 
previously used as marror be due to halachic outlook adapting to magnify-
ing technology? 

 
Checking Against Sunlight 

 
R’ Hezekiah da Silva (1659–1698) and R’ Yakov Emden (1697–1776) ad-
vise performing an inspection in sunlight to find hidden bugs: 

 
עת בתוך בענין הירקות כגון סילקא, ומין ירק אחר הנקרא איספינאק שמצוי התול

ועיקר הבדיקה בזה להעמיד כל  הירק עצמו, מלבד התולעת שיש עליו בקלח.
ונראה התולעת ולפעמים אינו נראה וצריך מאד למצוא.  עלה ועלה נגד השמש

 (פרי חדש יו"ד דעה סימן פד' ס"ק לד)
ומבדקי נמי  יש לבוררו על ידי חימום וראית עין יפה… אורז נגוע במילב"ן

  (שאילת יעב"ץ ח"ב סי' קכד)… זכוכית מגדיל הראות או על ידי בשמשא
  

Chazal were familiar with such careful and accurate checking meth-
ods. Many tedious ways of inspecting a shochet’s knife are mentioned in 
the Talmud including examination against sunlight: 

 
בנהרדעא בדקו לה במיא רב ששת בדק לה בריש  שאבמערבא בדקי לה בשימ

. נותנין בשימשאב) ”לישניה רב אחא בר יעקב בדק לה בחוט השערה (חולין יז ע
  י)”(רש…. אותה בשמש ורואין בחודה

 
However, Chazal do not suggest such methods for bedikat tola’im. 
 

Vinegar Eels and Transparent Glass 
 

Vinegar eels (Turbatrix aceti) are tiny nematodes that grow naturally in un-
pasteurized vinegar, beer, and apple cider. Their maximum length is ap-
proximately 2 mm. In the late 17th century, these creatures received much 
attention from Hooke and Leuwenhoek who observed them under their 
microscopes and described them in their widely-read publications. It may 
be no coincidence that only after these findings did the tiny vinegar eels 
become a popular topic in rabbinic literature. 
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In 1797, R’ Pinchas Eliyahu Hurwitz of Vilna (1765–1821) published 

his Sefer HaBrit, a work in Hebrew describing the latest scientific advances. 
It became immediately popular in Jewish society. Therein (6:3), Hurwitz 
wrote of vinegar eels easily seen with a magnifying lens and warned the 
reader that vinegar must be cooked and then filtered before consump-
tion.38 In Yesod VeShoresh HaAvodah39 (published 1782), R’ Alexander Zis-
kind of Grodno (d. 1793) similarly described the tiny insects that “grew 
from cider.” He advised that beer and ciders should be drunk only from 
clear glass cups (זכוכית לבנה דקה) so that swallowing worms can be avoided. 
Likewise, Rabbi Eliezer Papo40 (Bulgaria, 1785–1828) advocated checking 
vinegar for nematodes against sunlight in Pele Yoetz (chapter on bedikat 
tola’im, published 1824): 

 
וכן בחומץ על הרוב יש בו תולעים דקים לאלפים ואין נראים לעין אלא כשיתן …

החומץ במראה נגד השמש, אז יראה אותם רוחשים. ואין לו תקנה אלא לסננו 
  …תחילה

  
Many other similar sources are cited in Darkei Teshuva Y.D. 84:45.41 

The responsa that discuss the very small nematodes are all later acharonim. 
Though vinegar worms are not microscopic, these authors advised using 
sunlight and transparent glass because they can barely be discerned with-
out these conditions—as described in Darkei Teshuva: 

 
.. אין העין יכול לראותן רק בקישוי גדול כשיתנו על כלי זכוכית לבנה ונגד .

השמש דווקא דאז כל עין יפה ירגיש בהם ע"י נדנוד התולעים במשקה ששטין בו 
  אנה ואנה אבל גוף התולע לעולם אין נראה...

  
Many kashrut agencies today advise their restaurant inspectors (mash-

gichim) to inspect leafy herbs in a manner similar to that suggested by the 
aforementioned acharonim—using transparent glass against a strong light 
source: 

Produce is rinsed in water. The water is collected in a glass container 
and examined over a lightbox. In this way, any small insect can be easily 
spotted floating in the water and the level of infestation can be assessed.42 

                                                   
38  Cited in R’ Avraham Danzig’s Binat Adam 38:34.  
39  Ziskind, Alexander. Yesod VeShoresh HaAvodah. Warsaw, 1782, gate 7, chapter 4, 

p. 122. Here: <http://quod.lib.umich.edu/g/genpub/atn2583.0001.001/126? 
page=root;size=100;view=image> 

40  It is noteworthy that R’ Papo was heavily influenced by Hurwitz’s Sefer HaBrit 
and cites it many times in Pele Yoetz. 

41  See here: <http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14568&st= 
&pgnum=208>. 

42  The OU Guide, pp. 16, 20, 27; Tendler, Sholom. “Keeping Bugs in Check: Insect 
Infestation Revisited,” Kashrus Kurrents. Baltimore, Fall 2011. 
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Herein lies the problem. During much of the era of Chazal, clear glass 

 .was a rare and expensive item (זכוכית לבנה)
 

לו אביו מעות ורוצה לאבדן ילבש כלי פשתן וישתמש יוחנן מי שהניח ’ ואמר ר
  (חולין פד) .בזוגיתא חיורתא …בכלי זכוכית

 
Glass was available only in colored form due to impurities in the sand 

from which the glass was manufactured. Only on rare beaches was sand 
found naturally pure and able to be fashioned into a transparent product. 
According to the Talmud, the tribe of Zevulun was blessed with pure 
sand, and they therefore profited from their “white glass”—clear glass 
products (Talmud Megillah 7a): 

 
ם ה) זבולון עם חרף נפשו למות וזבולון מתרעם על מדותיו הוה שנאמר (שופטי

ה רבונו של עולם ”מה טעם משום דנפתלי על מרומי שדה אמר זבולון לפני הקב
לאחיי נתת להם שדות וכרמים ולי נתת הרים וגבעות לאחיי נתת להם ארצות ולי 

י חלזון שנאמר (דברים לג) [עמים ”נתת ימים ונהרות אמר לו כולן צריכין לך ע
מוני חול תני רב יוסף שפוני זה חלזון טמוני זו טרית חול זו הר יקראו] ושפוני ט

  זכוכית לבנה
 

It was only in approximately 100 CE that the technique for creating 
clear transparent glass (by adding manganese dioxide) was discovered by 
glass blowers in Alexandria.43 The lightbox method of checking for mi-
nute insects (with clear glass against a light source) was not feasible for 
the common people during much of the era of Chazal. Therefore, if this 
is the only practical method of preparing large quantities of ‘kosher’ herbs, 
it arguably cannot be required by halacha. Inspecting vinegar in transpar-
ent glass against sunlight was also not achievable for people in the age of 
Chazal and could not have been demanded by halacha either (and besides, 
these worms are kosher anyway so long as they remain inside a drop of 
vinegar44).45 

                                                   
43  This explanation of zechuchit levana also appears in Brand, Yehoshua. Klei Zechuchit 

beSafrut haTalmud. Jerusalem: Kook, 1978, pg. 18, 99. Also see 
<https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_glass#Origins>. The oft-repeated 
erroneous translation of zechuchit levana as “crystal” (lead glass—which came in 
many colors in ancient times) can likely be attributed to the fragility of 
crystalware, matching the description in Chullin 84. 

44  Binat Adam (38:34) and many other poskim argued that these vinegar eels are 
kosher so long as they do not separate from the vinegar. 

45  I heard this argument from my teacher Rabbi Yisroel Belsky zt”l and Rabbi 
Yaakov D. Lach presented as a reason (amongst many others—
see <http://www.zootorah.com/RationalistJudaism/Rav_Belskys_Teshuva_ 
about_worms_in_fish.doc>) to permit copepods. These tiny creatures inhabit 
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Antonie van Leeuwenhoek and R’ Hezekiah da Silva—a 
coincidence? 

 
In the year 1691, R’ Hezekiah da Silva published his Peri Chadash (פרי חדש) 
on Yoreh De’ah in Amsterdam. Therein he writes: 

 
סימן פד' ס"ק לד: בענין הירקות כגון סילקא, ומין ירק אחר הנקרא  ד"יופרי חדש 

 איספינאק שמצוי התולעת בתוך הירק עצמו, מלבד התולעת שיש עליו בקלח.
ועיקר הבדיקה בזה להעמיד כל עלה ועלה נגד השמש ונראה התולעת 

  ולפעמים אינו נראה וצריך מאד למצוא.
אוכל להתאפק מלהזכיר ולהודיע לעם, לא  –סימן פד, אות נג: כה אמר חזקיה 

 ודשו בו רבים וגדולים,… חומר איסור תולעים, לפי שנעשה קל בעיני הבריות, 
, אפילו מה שנתבאר בש"ס ואפילו החכמים והיחידים אינם נזהרים כראוי

  וא"א ליזהר מלהכשל בהם אם לא בזריזות גדול.…. ופוסקים
 

Which insects demand such belabored investigation as holding each 
individual leaf against the sun (כל עלה ועלה נגד השמש)—and even this or-
deal often is insufficient (ולפעמים אינו נראה וצריך מאד למצוא)? Surely R’ Silva 
did not have fruit flies in mind when he wrote these words—as such pests 
are easily noticed at a glance. Furthermore, it is impossible that the great 
sages and pious men of the golden age in which da Silva lived were eating 
obvious flies. This is unthinkable. Yet R’ Silva writes: " ואפילו החכמים
"והיחידים אינם נזהרים כראוי . He almost certainly was thinking of such tiny 

indiscernible creatures as aphids and thrips. 
A parallel development in the world of science was the following: In 

1674, Dutchman Antonie van Leeuwenhoek described his observations 
of green algae in lake water as small live swimming creatures. During the 
next decade, he discovered many microorganisms and bacteria seen with 
great magnification. He was widely recognized and honored for his ge-
nius. By the end of the 17th century, van Leeuwenhoek’s fame as a scien-
tist had spread across the continent and he was visited by many notable 
individuals including the Russian Tsar Peter the Great as well as Queen 
Mary of England.46 Could Leeuwenhoek’s famous new scientific discov-
eries of micro-life have influenced the halachic writings in the Peri 
Chadash? Furthermore, in the middle of the 17th century the microscope 

                                                   
waters in every part of the world, including the water sources that were available 
to Chazal. As copepods are visible only in a transparent glass container held 
against light, and such containers were not widely available during much of the 
era of Chazal, it logically follows that copepods were consumed by our sages 
since time immemorial. 

46  <http://www.ucmp.berkeley.edu/history/leeuwenhoek.html>. 
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was used extensively for research in Italy.47 It was during this time that 
the young da Silva was born (1659) in Livorno, Italy and remained there 
until 1679.48 

 
Mint (Mentha) 

 
R’ Chaim Elazar Spira (1868–1937) cites statements of acharonim that mint 
leaves should be avoided because they are often infested (Darkei Teshuva, 
YD 84:94). 

R’ Yosef Chaim of Baghdad (1835–1909) writes similarly in his Ben 
Ish Chai: 

 
יש ירקות שנמצא בהם תולעים דקים הרבה וקשה לבדקן והם מה שקורין סלק 

וירא שמים יסלקו מביתו ולא יבוא … ומה שקורין נענע שומר נפשו ירחק מהם
  י"ח)’ על שלחנו (בן איש חי ש"ש נשא סי

  
However, the Talmud mentions ניניא—mint—many times as an edi-

ble spice and natural remedy.49 According to bug checking guides by pop-
ular kashrut agencies,50 commonly eaten species of mint have aphids, 
thrips, and other insects on their leaves and stems. Not until recent cen-
turies is there any warning in rabbinic literature against eating mint. Ha-
lachic works and Talmud commentary were produced over many centu-
ries in many geographic locations and in many climates. These insects 
were certainly present in many of those locations, yet the rabbis were si-
lent. 

R. Yosef Chaim’s mint was from the same geographic area as the Tal-
mud and was likely the same or similar species. 

                                                   
47  Steven I. Hajdu. “The First Use of the Microscope in Medicine,” Annals of Clin-

ical and Laboratory Science. Summer 2002, vol. 32 no. 3, pp. 309-310; Kerry Grens. 
“Apiarium, 1625 - Galileo’s improvements to the microscope led to the first 
published observations using such an instrument.” The Scientist. March 2015. In 
Livorno, da Silva’s birthplace, Italian naturalist Giacinto Cestoni (1637–1718), 
who studied fleas and algae and showed that scabies is provoked by the tiny mite 
Sarcoptes scabiei, lived and worked. It is noteworthy that Cestoni studied aphids 
as well. He observed parasitoidism and a lack of mating in aphids. See note 7 
above; “Cestoni, Giacinto.” Complete Dictionary of Scientific Biography. 2008. 
Encyclopedia.com. 3 Feb. 2016 <http://www.encyclopedia. com>. 

48  Grünhut, Lazarus. “Silva, Hezekiah,” 1906 JewishEncyclopedia.com, <http://www. 
jewishencyclopedia.com/articles/13665-silva-hezekiah> 

49  Shabb. 128a, 140a, Gittin 69b, Rashi ad loc, Rambam’s Mishna Commentary to 
Mishna Nidda 6:8, R’ Perachya ben Nissim Shabbat 140a. 

50  The OU Guide to Checking Fruits, Vegetables and Berries 2nd edition. OU/NCSY, 
New York, 2007, pp. 26–28. 
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Indiscernible Insects from Orchot Chayim to Kreisi U’Plaisi 

 
There is an ambiguous statement in the work Orchot Chayim of R’ Aaron 
ha-Kohen of Lunel (13th-14th centuries) which reads as follows:51 

 
 אחר שנמצא טבח כדין מבדיקתה אסור ארץ שרץ בדיקתה אחר שנמצא אשה

 התולעים אבל בו כיוצא או חומט כגון לעינים נראה שהיה דבר מ"וה חלב בדיקתו
  .מבדיקתן לאכל מותר שליקתן אחר אלא נראין שאינן העלין בתוך מתליעין שהם

 
Loosely translated: 

 
If, after a woman’s produce inspection, a sheretz is found, it is forbid-
den to rely upon her future inspections (as in the case of the butcher 
whose deveining missed forbidden cheilev in Talmud Chullin 93b). 
This is only if the sheretz is of an insect species which is easily visible, 
such as the chomet (slug or caterpillar) or similar creatures; however, 
if the insect missed by the woman’s inspection is from the species 
which move about within the leaves (leaf folds?) and are only dis-
cernable after the vegetables are boiled then we may continue to rely 
upon this woman’s produce inspections. 
 
The statement is cited verbatim in Shulchan Aruch (YD 84:11) with no 

explanation. This word chomet appears often in earlier rabbinic literature 
and has been consistently identified with the slug or snail.52 Orchot Chayim 
contrasts this forbidden creature which is visible ( לעינים נראה ) with insects 
which are initially invisible until after boiling )אחר לאא נראין שאינן התולעים 
)שליקתן . Did the Orchot Chayim consider the latter species permissible to 

eat or did he merely mean to say that they cannot invalidate the reliability 
of the individual’s inspection? It can be argued that Orchot Chayim consid-
ered the initially invisible insects permitted as there is certainly no halachic 
requirement to cook leafy vegetables before consumption in order to find 
any hidden insects. 

In deciphering the meaning of Orchot Chayim we may consider that 
both aphids and cabbage worms (which may appear on any cruciferous 
vegetables) change color and become more visible after parboiling.53 The 

                                                   
51  Sefer Orchot Chayim, ed. M. Schlesinger, ‘Laws of Forbidden Foods,’ chapter 41. 

Berlin: 1901, pg. 309. The author cites this ruling from an earlier authority ap-
parently none other than Rashba (see Maharshal’s Yam shel Shlomo Chullin, 
3:100). 

52  Teitelbaum, Shlomo Yakov. Sefer Lulaot HaTecheilet. Jerusalem: Ptil Techeilet, 
2000, pp. 89–98. 

53  For broccoli worms see Insect-Free: A Guide to Home Vegetable Inspection, DVD by 
the Orthodox Union (2009), featuring Rabbi Yosef Eisen. The OU Guide (p. 19) 
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species of cabbage worms which were familiar to medieval halachists in-
clude Pieris rapae and Pieris brassicae.54 Their larval stages (תולעים) begin 
crawling when only several millimeters long but then grow to 30 mm and 
longer, becoming very noticeable caterpillars because of their size, distinc-
tive colors,55 and the damage they cause to the leaves. Mature cabbage 
worms are most likely grouped with the chomet per Orchot Chayim. The “in-
visible prior to cooking” description fits better with aphids and young 
cabbage worms. I suggest that the author considers these insects permit-
ted by halacha and rules that the checker cannot be faulted due to the 
insects’ small size and green color, despite their ability to be detected after 
heating. Such an interpretation can be inferred from the writings of 16th 
and 17th century poskim. 

R’ Shlomo Luria (“Maharshal,” d. 1573) suggested that Orchot Chayim 
trusted women (until mishap occurred) for the inspection of leafy vegeta-
bles only because this is a non-arduous task— "טורח בו שאין דבר" , in the 
words of R’ Shabbatai HaKohen (“Shach” d. 1662).56 (Maharshal himself 
opined that women were not dependable for more arduous kashrut in-
spections, such as removing infested beans.) If indiscernible insects were 
indeed forbidden, then inspecting leafy greens would surely not be con-
sidered a simple task. 

R. Mordechai Yoffe (1530 -1612), however, appears to have diverged 
from the manner in which his contemporaries understood Orchot Chayim. 
Yoffe appended the words,  כל כךשאין זו פשיעה —because she was not very 
negligent,” to the Shulchan Aruch’s citation of Orchot Chayim.57 Yoffe’s use 
of the word “very” indicates that in his view the unnoticeable insects are 
indeed forbidden, and only the negligence is not severe. Yoffe permitted 
women to inspect these greens—and considered not noticing the indis-
cernible insects only “a minor negligence.”  

Against this background, the alarmed admonition penned in the fol-
lowing century by R’ Yonathan Eybeschütz (Krakow 1690, Altona 1764) 
is most striking. In discussing the words of Orchot Chayim and Maharshal, 
Eybeschütz describes leaf inspection as such a laborious task that even 
some men cannot be trusted with its proper execution:58 
                                                   

informs us that: “An additional benefit of parboiling is that aphids often turn 
from green to brown and the (broccoli) florets from light to a dark lush green.”  

54  Beavis, Ian. Insects and Other Invertebrates in Classical Antiquity. Exeter: University 
of Exeter, 1988, pp. 121-129. 

55  This point describes Pieris brassicae more than P. rapae.  
56  Shach YD 84:35; in Luria, ibid. the exact wording is,  אפשר דמיירי בבדיקה שאין בה"

"טורח כ"כ .  
57  Levush YD 84:11. 
58  Kreisi U’Plaisi 84: Kreisi 19. 
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 לבדוק ... דיכול. תורה ספק כאן והרי וכדומה ט"סלא כגון חי ירקות לאכול ובאמת
 לנשים להאמין לומר לי וקשה להקל ו"וח …להתולע שימצא עד ושלש פעמים

 לאכול מבלי דעתי על עמדי מיום מנהגי וכך. …במלאכתן מהירים לאנשים או
 כי תורה בעל לכל נכון וכן. ל"הנ בדיקות סמך על וכדומה מסלאטין חי ירקות

  .המכשלה רבת
 

From the language used by R’ Eybeschütz it is apparent that he was 
concerned for pinhead-size thrips and aphids in his leafy salad. Cabbage 
worms and fruit flies often found in greens do not require " לבדוק פעמים
"ושלש עד שימצא להתולע — two or three inspections to detect. Their size 

and sharp color contrast make them easily spotted and removable. R’ Ey-
beschütz’s tiny unnoticeable insects were likely identical to those referred 
to in Orchot Chayim. That which was permitted and only a minor issue even 
in previous centuries, in Eybeschütz’s 18th century worldview became a 
grave and serious matter. In an area of inspection where women in earlier 
times were trusted, now even men were barred. What caused R’ Eybes-
chütz to be more concerned over small insects than his predecessors? 
Could this new halachic stringency have been influenced by the invention 
and publicity of the microscope and its marvels and the scientific studies 
of insect pests? 

 
Something Missing in the Shulchan Aruch 

 
A careful reading of the Shulchan Aruch Siman 84—the laws of worms—
shows that the author hardly devotes a single section to the checking of 
leafy vegetables (with the possible exception of 84:11—previous section). 
In Orach Chayim (203:2, 204:1, and 205:1), R’ Karo discusses the blessing 
made before eating berries, spice herbs, beet leaves, and cabbage, all of 
which are often infested with tiny insects. He forgets to warn the reader 
that these species need extra rinsing and inspection. Was the author not 
aware of aphids and thrips, or did he perhaps not care about their pres-
ence? It is difficult to claim that an infestation of aphids or thrips never 
occurred in his surroundings, as he was a man who lived in and traveled 
through wide geographic areas including Spain, Portugal, Turkey, Bul-
garia, Egypt, and Eretz Yisroel.59 His Beit Yosef is a compendium of the 
works of all known earlier authorities. Could R’ Karo not find a single 
discussion and warning about the tiny aphids and thrips in common salad 
greens? Perhaps the answer is that R’ Yosef Karo (1488–1575) died before 
the microscope was invented and popularized (circa. 1590) and well be-
fore the field of entomology was developed. 

                                                   
59  “Yosef Karo,” newworldencyclopedia.org 2014, 

<http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Yosef_Karo>. 



116  :  Ḥakirah, the Flatbush Journal of Jewish Law and Thought 

 
Halacha Inspection Standards 

 
What added to the halachic confusion was that aphids, thrips, and spider 
mites are indeed visible to the naked eye. Therefore, many rabbis thought 
that including these insects in the forbidden category was justified by stat-
ing that they are visible and could at the same time insist that the micro-
scope does not change halacha.60 

These tiny insects are indeed visible to the naked eye—however, only 
in good lighting and after careful scrutiny. However, the halacha does not 
require extra lighting and careful scrutiny. A cursory inspection is suffi-
cient. Because they are not easily noticeable they are considered non-ex-
istent or battel. (For a more detailed halachic discussion see R’ Eitam Hen-
kin’s Lechem Yehiyeh L’achla.61) 

This original standard for checking produce is well in line with inspec-
tion standards from other areas of halacha. Commenting on the words of 
the Shulchan Aruch (O.C. 648:12) in regard to identifying a minute disqual-
ifying discoloration on an esrog, וכל שינוי מראה (פסול) בכל שהוא, Mishna 
Berura notes: 

 
אין נראה לעין מחמת דקותו וצריך להסתכל אין זה  אבל אם כשנראה לכלודוקא 

 כל שהוא שפוסל. (מ"ב ס"ק מו)
… משא"כ כשצריך עיון והסתכלות ומרחוק אינו נראה אף בחוטמו אינו פוסל… 

  (שער הציון אות מט) 
  

R’ Kagin makes a similar comment in the laws of cracked letters of 
tefillin scrolls (Mishna Berura O.C. 32:122): 

 
  אבל אם אין פרידתן ניכר להדיא עד שמסתכל בה אין צריך להראות לתינוק

  
Rabbi Moshe Feinstein wrote similarly in regard to our topic—small 

insects in greens: 
 

                                                   
60  See list of sources in Vaye, Moshe. Bedikat HaMazon KaHalacha. Machon Le’han-

chalat HaHalacha, 2005, vol. 1, pp. 97–101. 
61  A summary of the halachic reasoning for leniency by Rabbi Zev Weitman, Rav 

HaMachshir for Tnuva, is available on Tnuva’s website:  זאב וייטמן. "כשרות ירקות
-http://www.kashrut> או ֵפרות המוחזקים ככאלה שיש בהם חרקים זעירים" תנובה
tnuva.co.il/articles.php?actions=show&id=1111>. 
It has been argued that if one is disgusted by these tiny insects they are forbidden 
to him because of baal te’shaktzu. However, according to Shach YD 84:3 baal 
te’shaktzu may not apply to aphids and thrips in salad greens: … ון "שאני הכא כי
 .דאין כוונתו אלא לשתות המים וגם אינם בעין"
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ולהיפך דעתי נוטה יותר …  –ן החרקים הקטנים הנמצאים בכמה מיני ירקות בעני

שדבר שלא נראה למעשה (להדיא) לעינים   שאפשר…להקל, וכמו שהזכרת
 (אגרות משה חלק ח יורה דעה סימן ב)… אינו אסור

 
Rishonim Analyzed 

 
R’ Asher ben Yechiel (Rosh 1250–1327) declared “milven” bugs in flour 
as forbidden: 

 
ובקמח שקורין מילווי"ן למה לא יהו אסורין מאן  62והתולעים הנמצאים במלח

  יימר דלא פרשי ושרצי על הארץ וחוזרין. (תשובת הרא"ש כלל כ אות ג).
 

What are “milven”? If Rosh refers to flour mites (Acarus siro) then he 
may disagree with the thesis of this article as these mites are a mere 0.33–
0.43 millimeters long and not easily noticeable. Where there is a heavy 
infestation of flour mites, the surface they are on appears to be covered 
with a fine dust. However, must ן"מילווי  mean tiny Acarus siro? Could Rosh 
have referred to grain beetles,63 which are much larger and are made 
obvious by their color contrast?64 

Interestingly, R’ Yoel Sirkis (1561 to 1640) wrote exactly this in his 
Bayit Chadash: 

 
תולעים  ש כלל כ דין ג לאסור הקמח והמלח שנמצא בהם”וכ"כ בתשובת הרא… 

משום דחיישינן שמא פירשו וחזרו ונראה לי דדוקא … שקורין מילווי"ן 
כשהמילווי"ן גדלו קצת שרואין אותם רוחשין בכד ושורצין אנה ואנה אבל 

לא … במילווי"ן קטנים שלא נראים אלא ע"י בדיקה בחום השמש ובחום האש
  (ב"ח יורה דעה בסוף סי' פד)… חיישינן

 
R’ Sirkis understood that the Rosh referred only to large clearly visible 

insects, not the tiny Acarus siro.  Sirkis in  65שו"ת בית חדש החדשות סי כג  
discusses these מילוו"ן קטנים and it is clear that he refers to the “pinhead 
size” Acarus siro:… ם לחלוחית שיש בו חיות והוא בהני מילוו"ן קטנים שאינם כי א
 66…כנקודה של מחט

                                                   
62  I do not know what kind of insect can live in salt. 
63   See <http://wiki.bugwood.org/File:Confused_flour_ beetle.jpg>. 
64  See the Star-K’s video of grain-beetle-infested flour 

<https://www.youtube.com/watch?v= FbzpB8W 1vrs. For flour weevils> (or 
red flour beetle) see <https://www.youtube .com/watch?v=711Zwd9Kx-w>. 

65  <http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1117&st=&pgnum=38>. 
66  The words of Bach inform us about the language and terminology of the era: 

ן"מילוו  does not necessarily refer to Acarus siro—tiny flour mites; the same term 
could be used for larger pests as well. Though some later acharonim use this term 
for the tiny flour mite (see Turei Zahov YD 84:17 on raisin mites), it does not 
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R’ Shlomo ben Aderet (Spain, 13th century): 

 
גם מה שאמרת בפולין החדשים שבסמוך לגמר מצוי בהן במקום הרחש מקום 

 …שחור
הרחש ההוא מיד נודע מקומו, שמקומו משחיר וכלו הוא נברא וזה קטן  –תשובה 

ונוטלין אותו ממקומו ומניחין על צפורן האצבע והוא מאד מאד. וכמה פעמים נסינו 
רוחש והולך. ולפיכך אנו מורגלין שבכל מקום שמשחיר בפולין נוטלין קצת 

  בעומק וזו היא בדיקתו והכשרו (שו"ת רשב"א חלק א תשובה ערה)
  

Though Rashba clearly forbade even tiny insects, two observations 
can be made: 
a) Rashba was writing not about insects in lettuce and leafy vegetables, 
but rather about maggots in beans. While the maggot itself is very tiny, its 
presence is easily detected because of the black area it creates. 
b) Only if “ והולךומניחין על צפורן האצבע והוא רוחש  ” is the insect forbidden. 
Rashba and his colleagues would refrain from eating the black spot only 
if they observed movement with their eyes. This is drastically different from what 
Moshe Vaye writes: 
                                                   

mean that the medieval authorities shared their view when they refer to a for-
bidden ן"מילוו  bug. Bach himself surely disagrees with my suggested halachic 
conclusion, as he does not suggest that the miniscule size and indiscernibility of 
the mites is sufficient reason to allow them to be eaten. However, Sirkis (died 
1640) was writing at the start of the microscope time period and arguably was 
impressed by the new microscopic world. R’ Sirkis’s Bayit Chadash series was 
published from 1631 to 1640. He writes in his introduction that he composed 
this work in his old age. His responsa were published posthumously and it is 
difficult to date them precisely. 
R’ Yom-Tov Lipmann Heller (1579–1654) disagrees with Bach and shows that 
the rishonim including Rosh, Rokeach, Agudah, and Hagaot Shari Dura, who dis-
cussed wormy flour, made no distinction between microscopic bugs and larger 
ones. R’ Heller’s conclusion (shared by Taz 84:17) is that both sizes were for-
bidden by the medieval authorities. I suggest that the rishonim, who did not tell 
of tiny creatures seen only with difficulty, were discussing only beetles and wee-
vils—readily visible creatures; they did not have flour mites in mind. Only in the 
era of improved lenses of the 17th and 18th centuries did poskim bring indiscern-
ible pinhead-size insects into the halachic arena. I suggest that R’ Heller errone-
ously read his world “view” into earlier texts when he explained the reason Ma-
haram ruled wormy flour was to be discarded: 

י שהתולעים ”תלע אעפם הלכה למעשה וצוה להשליכן לנהר. כי קמח המו”וכן עשה מוהר
א לעמוד עליהן שאין ”מ תחילתן הם קטנים עד מאד עד שא”רגילים שיהיו גדולין ונראין מ

ט ליפמאן העללאר] על ”(תורת האשם [=רי…. אי אפשר לבררם ולהוציא משם… ניכרים
 תורת חטאת כלל מו סעיף י)
Maharam probably had no such thing in mind. He forbade the flour because 
weevils are clearly visible and one can assume they were “poreish.” 
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ולעת, (כגון שהיא תולעת אשר ניתן לגולתה, אך אין אפשרות לזהות שהיא ת
נראית כנקודה או כפס שחור), ובהגדלה מזהים אותה כתולעת הרי היא בכלל 

  התולעת האסורות. (בדיקת המזון כהלכה פרק ב אות ד)
 
The impact of the modern magnifying lens on contemporary halacha 

is clear. What Rashba would consider kosher many contemporary rabbis 
would not!67 

 
R’ Avraham ben David—a Possible Exception 

 
ר דוד מצאתי, ובתולעים של אלמולייאש או של שאר ”אברהם ב’ ובשם הרב ר

ירקות אם נתבשלו בקדרה, לפי עניות דעתי אין לחוש ובטל הוא בששים. ואם 
ויודעין  נמצא בהן תולע זורקן והשאר מותר. ואם אותם הירקות הם מוחזקים

, חייב כרוב שמלאים מאלו הכיניםשמתולעין, כגון הרבה מאלו האלמולייאש וה
אדם לפרוש מהן ואין לו לסמוך על בדיקתן (שבלי הלקט דין תולעים שבפירות 

  ובירקות סימן ד)
 

Though not definite, it appears that this rishon is describing a small 
insect in produce. Classic Rabbinic Hebrew does not offer its user specific 
words for a wide variety of insect species. Words like ‘זבוב’ and ‘תולעת’ 
have vague broad meanings and could refer to either large or small insects. 
A medieval writer wishing to describe tiny insects in greens would con-
ceivably use the word ‘כינים’, the Talmud’s word for lice, very small in-
sects. Even if the כינים mentioned are aphids and thrips, R’ Avraham ben 
David’s view can be seen as an exception and minority view amongst the 
rishonim and Chazal. As explained earlier, aphids and thrips are visible to 
the naked eye upon scrutiny, so a pre–Scientific Revolution author could 
have noticed them. 
 
  

                                                   
67  R’ Menachem Meiri (Provence, 13th century) also discussed infestations in veg-

etables: 
… תולעים הנמצאים בכרוב ובסילקא ובשאר הירקות איסורן פשוט וצריך לנקרן יפה יפה 

 (חולין סז)
It is unlikely that Meiri referred to aphids and thrips, as he did not emphasize 
the small size of these תולעים. Furthermore, the verb “לנקרן” implies digging and 
chiseling as in במדבר טז:יד לא נעלה העיני האנשים ההם תנקר and  שבת קל) גזרה מלכות

מניח תפילין על ראשו יקרו את מוחוכל ה… הרשעה  . Aphids and thrips do not require 
“digging.” However, a very visible cabbage worm that bore through several lay-
ers of leaf may need to be “chiseled” after. לנקר can also mean “to clean” (see 
Jastrow. Marcus. A Dictionary of the Targumim, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi and 
Midrashic Literature, New York, G.P. Putnam’s Sons, 1903, entry – נקר, pg. 935), 
in which case little can be inferred from the usage of this verb. 
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Did the People Intensify Their Lettuce Preparation Routine? 

 
There were acharonim who indicated that many Jews complied with the 
new strict approach of the rabbis of the early modern period and in-
spected each and every leaf carefully. The kabbalist R’ Alexander Ziskind 
of Grodno, Belarus (d. 1793), wrote in Yesod VeShoresh HaAvodah:68 

 
ובכל הירקות וביחוד כרוב ... מצויים שם תולעים  גם בתולעים המצוי בבצלים

קטנים בין עלה לעלה דמיון פרעושים והן אמת יהגה חכי שרוב העולם נזהרים 
  בזה ובודקין עד שידם מגעת כל עלה א' בבד...

  
However, there are many more sources that tell that the general Jew-

ish public in both Ashkenazic and Sefardic69 communities around the 
world did not change their old lenient habit of eating herbs and leafy veg-
etables with little or no prior inspection. Many responsa written about 
bedikat tola’im attest to this. Venetian rabbi Shmuel Abuhav (1610–1694) 
in his Sefer HaZichronot70  (published 1650) tells that much of Italy’s endives 
were infested with tiny insects and that “ושהיודעים בדבר מושכין ידיהם ממנה 
– those who know pull their hands away.” Only those “in the know” re-
frained from eating these greens. 

R’ Hezekiah da Silva (Peri Chadash YD 84:34) testifies: 
 

  …אינם נזהרים כראוי גדולים ואפילו החכמים והיחידיםודשו בו רבים ו
 

R’ Chaim Benveniste (Turkey, 1603–1673) in his Knesset HaGedolah 
(YD 84:52)71 wrote that in his local area the lettuce was heavily infested 
and demanded “thorough inspection because the insects are very narrow 
and small and are the color of the lettuce” (i.e. aphids). He adds  והמכשלה"
 .הזאת תחת המון עם"

Mordechai ben Shmuel (b. 1715, Poland) in his Shaar HaMelech (pub-
lished 1762) describes what he observed: 

 
... אלא אפילו אותן הירקות ופירות שלא היו דרכן להיות מתולעין אנו רואין 
בעיתים הללו שבלתי אפשר לאוכלם כלל דשכיח בהם תולעים .... והעולם אינם 

וכן הכרוב לא היה בנמצא בהם תולעים הרבה כמו עכשיו הכרוב  פורשים מהם.

                                                   
68  Ziskind, ibid. 
69  There are reports that Jews of North African communities in recent history used 

a relaxed method in checking mint leaves (see Dadon, Kefir Barukh Mevorakh. 
Noheg Bam. Jerusalem, 2005, p. 95; compare with Yosef, Yitzchak. Kitzur Shulchan 
Aruch Yalkut Yosef. 2006 84:24, 39). It is not clear from these sources what the 
lenient inspection method was. 

70  Abuhav, Shmuel. Sefer HaZichronot. Prague, 1650, chapter 3, p. 23a, 
<http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx? req=44476&st=&pgnum=53>. 

71  <http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14605&st=&pgnum=123>. 
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שקורין קומיפש"ט ורוב העולם אוכלין אותה ועיניו רואי' שבלתי אפשר לבדקם 

והרבה תולעים מקצה מן התולעים כאשר בעיני ראיתי כרוב אחד מקצה מזה 
ולא יאדימו  מזה שבלתי אפשר להכיר מחמת קוטנן והמה לבנים כמו הכרוב

לע ועושין אדמימות וכתמים בנשמת האדם. וכן יש שעלין של פיטר זיל כתו
ואף שקורין פעטרישק"א יש בהם הרבה תולעים והעולם נותנים לתוך תבשיל... 

שמזהירין את העולם אינן מקבלים לכל האזהרות ואומרים דורות הראשונים 
קום אנן יוכיחו שהיו אוכלין אותן הפירות ואותן הירקות ולא החמירו בהם ני

 72ונחמיר חומרא דלא שמיע לן...
 
R’ Avraham Danzig (Vilna, 1748–1820) wrote regarding the newly 

raised concern over nematodes in vinegar73: 
 

וכן מעולם לא שמענו פוצה פה ואפי' חסידים ואנשי מעשה אוכלים מאכלם בחומץ 
שלא לסננו דאם סינן הוי כפירוש  ואין חוששין כלל לבדוק החומץ אך צריך ליזהר

  ואסור ומנהג ישראל תורה היא.
  

R’ Eliezer Papo (Bulgaria, 1785–1828) in Pele Yoetz (chapter on bedikat 
tola’im) notes that many of the masses were not careful to check their pro-
duce. 

 
עים ורבים מעמי הארץ אין שיש הרבה מיני פירות וירקות שנמצאים בהם תול…

 …נזהרים ואוכלים אותם בלי בדיקה
 

Rabbi Daniel Terni (Florence, Italy, d. 1815): 
 

כ שאין העין שולטת בם רק ”על דברת עלי הגפן שמצאו בהם תולעים דיקן כ
לבקיאין במקומן וחזקי הראות ואחר עיון רב יניעון בחודה של מחט ויחלו לילך 

מהלכין נטמנין בא' הפחתים בחדודי בליטת הפיצולים ונעלמים ע"ג העלים ועודם 
 מהעין

ונמנו ורבו חכמי ארם צובה ואסרום והרח"א הנז' לדברי האוסרים ואמר מר 
דבמקום שאסרו פשיטא דא"א להתיר להם אך בשאר המקומות שלא ’ מהרי"ז הנז

רוב נתפשט המנהג לאסור יש למצוא טעם למנהגם והאריך בענין גזירות שאין 

                                                   
72  Mordechai ben Shmuel. Shaar HaMelech 6:3. Grodno, 1816, pp. 125-126. Mor-

dechai ben Shmuel proceeds to argue that in the era of previous generations 
produce was not infested. Only in his unfortunate generation (18th century), be-
cause of the sins of the people and the “decline of the generations,” did bugs 
appear. However, we know from poskim who lived a century earlier, such as R’ 
Chaim Benveniste, R’ Hezekiah da Silva, and R’ Shmuel Abuhav, that infestation 
was normal. Furthermore, as explained above, these small insects are an integral 
part of the ecosystem and certainly did not appear only in the 18th century. 
Additionally, rationalists like Maimonides rejected the notion that later genera-
tions are inferior to their predecessors. See Professor Menachem Kellner’s Mai-
monides on the "Decline of the Generations" and the Nature of Rabbinic Authority. SUNY, 
1996. 

73  Binat Adam 35:38. 
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עקרי דינים …(דבר שנהגו היתר מימי קדםוכל שכן ב’ הציבור יכולין לעמוד וכו

  יו"ד סימן ט אות ד)
 

R’ Raphael Solomon Laniado (Aleppo, d. 1793): 
 

במה שנהגו מקדם שהיו אוכלים עלי הגפנים בפני גדולי ישראל ולא היה מי 
שרפרף בדבר. ועתה בדקו היטב וראו שיש בהם תולעים דקים מאוד עד שקשה 

ויש רבנים שכתבו שכיון שכבר פשט המנהג בפני  אותם הרבנים. ואסרו לבדקם.
למה יו"ד סי' ת בית דינו של ש”גדולי ישראל ולא מיחו, אין לבטל המנהג. (שו

  הובא בשדי חמד ח"ד עמ' קכה, מערכת מ, כלל לג) –י"ט 
  

R’ Yechiel Epstein (Lithuania, 1829–1908): 
 
ודע דבכל המדינות הידועים לנו בימות הקיץ הרחש מצוי בכל מיני מאכל וביחוד 
אלו הנמלים הנקראים מילבי"ן מצויים הרבה בכל מיני קמח ובכל מיני גרויפי"ן 

שא"א להמלט מזה ובוודאי הזריזים מדקדקים בכל האפשר להמלט מזה וכמעט 
ועדיין כולי האי ואולי וק"ו כל המון בית ישראל שאינם מדקדקים ואוכלים מכל 
הבא בידם כשאינם רואים להדיא המילבין. וחלילה לומר שכלל ישראל ייכשלו 

… זכות באיסור גדול כזה ולא ניחא למרייהו דאמרת עלייה הכי וראוי לחפש
  (ערוך השולחן יורה דעה סימן ק ס"ק יג)

  
R’ Moshe Feinstein (1895–1986)74 in a letter dated April 1985 wrote 

similarly: 

                                                   
74  I studied at the Mesivta Tifereth Jerusalem of the Lower East Side from 2011 

through 2013 and earned semicha there under Rabbi David Feinstein. Rabbi Fein-
stein related to us that in Russia, where he is from, whatever green vegetables 
available were checked by briefly looking at them at normal reading distance 
with no sun or light box behind the leaf. (Rabbi David Feinstein was born in 
Lyuban, Russia, and came to the US at the age of eight.)  
During one walk, the rabbi shared that in his view, an insect that is difficult to 
detect because it is the same color as the leaf it is resting upon is battul to the leaf. 
On several occasions, we brought R. David fresh dill and mint from China Town 
(without any prewashing or hashgacha) and asked him to inspect it for us. He held 
the herbs for a second, took a quick look, and pronounced it kosher. 
Some readers may wonder how Rabbi Feinstein’s approach to bedikat tola’im har-
monizes with the rabbis’ stringent opinion of the copepods in New York City 
water (see Yated Ne’eman, 29 Elul 5746, p. 19). I was troubled by this contradic-
tion and asked the rabbi for clarity. I did not, however, understand his response.  
Interestingly, I recently heard the following from a prominent Rosh Yeshiva at 
Yeshiva University (RIETS): “Rabbi Joseph Ber Soloveitchik stated that his 
mother only inspected greens cursorily. In the past, observant Jews were not 
inspecting their vegetables for tiny insects- only for the large clearly visible ones. 
Further inspection is unnecessary.” The Rosh Yeshiva, who heard this directly 
from the “Rav,” did not want to be cited by name because he deals only with 
the “theoretical—not the practical” and desires to stay out of controversy.  
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ואסור להוציא לעז על דורות הקדמונים שלא הקפידו … משום שלא ידעו מהם 

  (אגרות משה חלק ח יורה דעה סימן ב)… בדברים אלה
 

Conclusion 
 

While nearly all acharonim insisted that the findings of a microscope cannot 
change the halacha,75 they were subconsciously influenced by the new 
scope of life. Aphids and thrips came to the public attention from the 
nascent fields of entomology and the novel ideas about biological pest 
control. The steady awareness of a smaller lifeform prompted rabbis to 
inspect produce more carefully—whereupon the millennia-old world of 
aphids and thrips was revealed and stricter measures for checking produce 
were announced. These halachic writings made little impact on the time-
hallowed household food-preparation practices of the general Jewish pub-
lic. Leafy vegetables continued to be casually inspected as they probably 
have been since time immemorial: a two-second glance at arm’s length for 
fruit flies and worms with no special lighting or instruments. This mode 
of inspection is in line with parameters from other areas of halacha such 
as esrog-inspection guidelines. Only in the last several decades have many 
of the Jewish community begun to be stringent and perform careful in-
spections. Though there may be many factors that caused this new socie-
tal phenomenon,76 I suggest that it may be understood as part of a trend 
                                                   
75  See list of sources in Vaye’s Bedikat HaMazon KaHalacha. Machon Le’hanchalat 

HaHalcha, 2005 vol. I, pp. 97–101. 
76  Other suggested explanations include:  

a) DDT (dichlorodiphenyl-trichloroethane) was first used as an insecticide in 
the USA from 1945 until it was banned in 1972. In Israel, DDT was banned 
only in 1978. Because DDT and other insecticides were very potent, there were 
few insects to be found in produce during those years. When the strong pesti-
cides ceased to be used, the insects reappeared. As several decades had elapsed 
since aphids and thrips were common in leafy vegetables, consumers did not 
remember that in old times no attention was given to these tiny insects’ pres-
ence. 
b) In his Marrorim (Tel Aviv, 2004), Dr. Zohar Amar argues that modern agri-
cultural growing techniques give insects greater opportunity to reproduce. For 
example, greenhouses create an artificial warm insect-friendly environment year-
round—thereby allowing aphids and thrips to multiply exponentially. Though 
many responsa cited in this article tell that infestations were common in earlier 
centuries, perhaps the occurrence has intensified in recent times, attracting more 
public attention. 
c) David Kraemer shows that these stringent bug-checking tendencies began in 
the mid-1980s at a time when Orthodox Judaism felt affronted by new trends 
in the Conservative movement (Kraemer, David C. Jewish Eating and Identity 
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in many sectors to abandon time-hallowed customs in preference for 
newly uncovered opinions in recent halachic texts. As Professor Haym 
Soloveitchik described it:77 

  
The shift of authority to texts and their enshrinement as the sole 
source of authenticity have had far reaching effects. Not only has 
this shift contributed, as we have seen, to the policy of religious strin-
gency and altered the nature of religious performance…  
A religiosity rooted in texts is a religiosity transmitted in schools, 
which was hardly the case in the old and deeply settled communities 
of the past. There the school had been second by far to the home in 
the inculcation of values.   

                                                   
Through the Ages. Routledge, 2007, pp. 160-172). He suggests that elements in the 
Orthodox community consciously or subconsciously imposed these chumrot to 
erect a social barrier between the groups and to define questions of identity and 
affiliation. As Kraemer candidly describes it: 

… if you can’t eat with someone, then it is more difficult to be in relation-
ship with him or her. Pragmatically speaking, the new attention to the mi-
nute details of kashrut – and even, literally, to the bugs in the system – 
would divide between Jews who demanded such restrictions and those who 
did not. If non-Orthodox supervision was by definition suspect, then this 
would assure that Orthodox and non-Orthodox Jews would be forced apart 
in all stages of the production and consumption of food. So, if the non-
Orthodox were “dangerous,” because of their ordination of women rabbis 
and enfranchisement of gays and lesbians and who knows what else, then 
this redoubled commitment to the most stringent interpretations of kashrut 
would guarantee that the Orthodox would stay far from the danger. It 
would be hard to find a more effective boundary. (p. 167) 

77  Soloveitchik, Haym. “Rupture and Reconstruction: The Transformation of 
Contemporary Orthodoxy,” Tradition. Vol. 28, No. 4, Summer 1994. 




