תוכ הענייני
הסכמות ומכתבי$
מבוא החיבור
פרק א' :כיצד מוגדר ביטול מדאורייתא
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מחלוקות הפוסקי $בגדר ניכר  /הדעות שג $בטורח גדול נקרא ניכר /
הדעות שבטורח גדול נקרא בטל  /סיוע מדי נאמנות אשה  /עיקר
המחלוקת – כשיש ודאי איסור  /די מתעסק בירקות מתולעי / $סיכו$

פרק ב' :מתי מדובר בספיקא דרבנ
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בדיקה מחשש לספק איסור  /בדיקה בספק!ספיקא  /חשש למיעוט
המצוי כשיש טורח גדול  /שיעור השכיחות של מיעוט המצוי  /היכולת
להקיש מטריפות לתולעי / $יחידת המדידה של מיעוט המצוי  /מיעוט
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חידושו של הפלתי בלימוד זכות  /חידושו של המשכנות יעקב בהיתר /
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פרק ט' :כשרות תותי השדה
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בירור העובדות  /גילוי וזיהוי חרקי ,$ואיסור / $ההשלכות מ המציאות
להלכה  /מסקנה למעשה

פרק י' :כשרות קלח התירס
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בירור העובדות  /ההשלכות ההלכתיות  /מסקנה
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137
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141

מפתח לענייני $הפזורי $בהערות
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ברכת אב
הרביהודההרצלהנקין
מחברשו"תבניבניםד"ח
וחיבהיתירהעלהתורה

בס"ד
ידעתי את חריצותו ואת פוריותו בתורה של בני הר"ר
איתם שמעון שליט"א ,המשתקפות במאמרים רבים שכבר
פרסם ,הן אלה המבוססים על תורה דילי והן על דיליה.
עתה הגדיל לעשות ,הרחיב והעמיק מאד בסוגיא של
תולעים שרבים צריכים לה למעשה ,וראוהו רבנן ושיבחו
אתדבריו,ואףאניביןהמשבחים.
יהי רצון שיזכה להגשים את כוחותיו הרבים ויפוצו
מעיינותיוחוצה.
כברכתאביואוהבו,

יהודההרצלהנקין

10

הסכמת מו"ר
הרב דוב ליאור
רב העיר
קרית ארבע חברו ת"ו
אלול תשס"ט
לכבוד הרב אית הנקי,
קבלתי את הקונטרס הגדול והמקי ,מה שכתב אודות
הבירור בסוגיית חרקי במזו בזמננו.
בראשית דברי הנני שולח לו בזה ברכת יישר כוח מעומק
הלב על העבודה הגדולה והמקיפה שעשה ,בבירור שיטות
גדולי הפוסקי והתייחסות לנושא ,החל ממקורות
התלמוד דר הראשוני ,עד גדולי פוסקי הדור האחרו.
ראיתי כא עבודה מעמיקה ומסודרת ,בירור השיטות
לרוחב והיקפ ,לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בכיוו
הנכו.
עברתי חלק גדול מהחיבור והוא נראה מוצר מתוק ומעולה,
שיעלה על כל השלחנות של מלכי  מא מלכי רבנ ,שיוכלו
להתבש מהבוש הזה ,שערו בטוב טע .מבי השיטי
נראה ג גודל העמל וההשקעה שהשקיע הרב המחבר
בחיפוש ובבירור וליטוש כל השיטות ,והסקת המסקנות
הנכונות מתוכ.
הנני סומ את ידי על החיבור הנפלא והחשוב הזה.
שיזכה הרב המחבר שיפוצו מעינותיו חוצה ,לזכות את
הרבי ולהפי אור תורת אמת לכלל ישראל.
החות לכבוד התורה ולומדיה

הרב דוב ליאור
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מכתב הג"ר אביגדֹר נבנצל

בס"ד ,ב' ד' כי הוא חייכ תש"ע ,ירושל עה"ק תובב"א

שלו' רב וברכת גמח"ט לכבוד ה] [...ר' אית הנקי שליט"א!
אחד"ש כתר"ה  אני מצטער לומר כי כת"ר טועה בי מאד .איני גדול
בהוראה למעשה ,לא בבקיאות ולא בסברא.
מ"מ קראתי בעני רב את הקונטרס הנפלא ששלח לי .מצד ההלכה
אי לי השגה על דברי מר ,וה נלענ"ד טובי וישרי .
אני רק שואל את עצמי הא אי ג חשש סכנה בכל הדברי האלה,
כמו בתאני שבגמ' ,וא"כ אולי ראוי לדו ,לפחות בחלק מה  ,לא לפי
כללי איסורא בלבד ,אלא ג
מסתפק א

בכל המקרי

לפי כללי סכנתא? נוס' על כ& ,אני

שההלכה מתירה האכילה ,אי ג

טמטו

הלב?
ואני מבר& את כתר"ה על הקונטרס החשוב הזה )אני מקוה שאי זו
פגיעה שאני משתמש במלה קונטרס ,אבל הרי ג

רש"י נקרא

הקונטרס(.
ביקרא דאורייתא,
צעיר הלוי
אביגדר נבנצל
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מכתב הג"ר מאיר מאזוז
בס"ד ,בני ברק ,ערב חג הסוכות התש"ע
לכבוד האבר& היקר כפשוטו וכמדרשו,
הרה"ג אית הנקי שליט"א,
שלו וברכה!
יהיה לאכלה" ועברתי עליו לפו

קבלתי קונטרסו הנחמד "לכ

ריהטא ,ערו& ומסודר בטוב טע ודעת.
ומסקנתו להתיר אכילת תות שדה ע"י הסרת העלה ושטיפה ,וכ&
נהגנו בחו"ל .וכ משמע מדברי המאמר מרדכי והחיד"א שדיברו על
ברכת הפריזי"ש )תותשדה( שהוא "פרי חשוב מאד" )כ& רשו בזכרוני
]וכ"ה במאמ"ר סי' ר"ג סק"ג[( ,ולא הזכירו חשש תולעי כלל.
בעמוד ]  [66שיטת הגר"ש וואזנר שא

מדובר בתופעה קבועה

ותמידית נחשבת כמיעוט המצוי א' בפחות מעשרה אחוז ,צ"ע.
וכתבתי על דבריו בקונטרס על השמטה הנדפס בסו' ספר "עט הזמיר",
ע"ש ]עמ' רצ"ו[.
  [79כ& נהגנו בחו"ל לקנות קמח או סלת ולבדוק קצת
בעמוד ]7980
ממנו בשמש ,וא

אי תולעי

יוצאי

ממנו מתירי

את כלו .רק

מניחי אותו במקפיא ולוקחי ממנו מעט מעט לבישול.
וכ& נהגנו בליל ר"ה לקחת תאני

מיובשות ולבדוק אות יפה

במראית העי ,ולומר "יה"ר שתהא שנה זו טובה ומתוקה עלינו
כדבלה" .ומי שחוש הראות שלו חלש ייעזר בזכוכית מגדלת ,אבל אי
צור& להסתכל במיקרוסקופ המגדיל חרק שעל גבי תותשדה פי !450
ואי לאד אלא מה שעיניו רואות.
בברכת יישר כח וחג שמח,
נאמ" ס"ט
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מכתב הג"ר נחו אליעזר רבינובי'2
בס"ד יו א' לסדר ויוצא פרח ויצ 2צי 2ויגמל שקדי תש"ע לפ"ק,
כש"ת ] [...נצר לגדולי מוהר"ר אית הנקי שליט"א ,שוכ"ט לו
ולכל הנלוי עליו ,ה' עליכ וחיו.
שמחתי לקבל את קונטרסו הנפלא המצויי בהיק' ובעומק ובסידור
מופתי ,ושמו כ הוא "לכ

יהיה לאכלה" – לח

ובשר להעלות על

שולח מלכי  ,מא מלכי רבנ .אמנ בגלל שבימי אלה אי עתותי
וא ַחר עד עתה ,וג עכשיו אי לי
בידי לא יכולתי לעיי בו כראוי מייד ֵ
פנאי להשתעשע בדברי

שכתב כפי שהייתי רוצה לכבודו ולכבוד

הנושא החשוב מאד שהעלה כת"ר ,וע כב' הסליחה.
בר מגודל חיבת הקודש ,אעיר פה רק דבר אחד ,על מה שד בהשכל
ודעת בעניי בריה אינה בטילה .והנה רבינו הגדול הדגיש )הל' מאכ"א,
ב' כ"א( שבריה אפילו היתה פחותה מחרדל – לוקה עליה .והמשי&:
נמלה שחסרה אפילו אחת מרגליה אינו לוקה עליה אלא בכזית .והנה
כאשר יורדי בסול החיי מגיעי ליצורי קטני כל כ& שהעי רואה
אות כנקודות דקות בלבד ,ואי להכיר בה שו סימני חיות כי א
תנועה בלבד ,ואי רואי חתו& איברי כלל ,לא רגלי ולא כנפי ולא
שו

אברי

כלל ,והכל רק נקודות נעות בעלמא .אי& נית לקבוע

שהללו שלימי

ה ? מעתה כל אלה ספק חסירי

עליה  .ממילא ג

ה  ,ואי ללקות

למ"ד שבריה אינה בטילה מפני שהיא חשובה

למלקות ,אי זאת אלא בבריה שנית להכיר שהיא שלימה ,אבל לא
לאלה שאינ

אלא נקודות דקיקות ולא יותר ,ואינ

מגיעי

להיות

אפילו כחצי חרדל.
יה"ר שיפוצו מעינותיו החוצה ורבי ילכו לאורו ,ויזכה להגדיל תורה
ולהאדירה בדרכ של אבותיו הגדולי .
הכו"ח למע כבוד התורה ולומדי',
נחו אליעזר רבינובי'2
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מבוא

הספרי $המוקדשי $להלכות תולעי ,$שנכתבו בדורנו ,נפתחי $לרוב בהסבר
מפורט לתהיית העול $מה נשתנה מימי $עברו בסוגיית החרקי $במזו ,שכיו$
)לכאורה( חוששי $לה $יותר ,ונפח העיסוק בבעיה זו רחב בהרבה מאשר בעבר.
תשובת $הנכוחה לשאלה זו מתפרטת לשני פני:$
א' .הנושא באמת אינו חדש כלל ,אלא שהרבי $אינ $יודעי $זאת ,אז כהיו$
)וחשובי $ומצוטטי $בהקשר זה דברי הפרי חדש ביורה דעה סו .סי' פ"ד ,אמר חזקיה וכו'(.
המעיי בדברי הפוסקי $נוכח לדעת שבעיות דומות מאד לאלה שבדורנו היו קיימות
ג $בעבר ,ויש תקדימי $רבי $לירקות שהיו מוחזקי $לנגועי $והפוסקי $הזהירו
שלא לאוכל $בלי בדיקה מעולה; ובפרט פוסקי ספרד שחיו בארצות החמות )כמו
כנסת הגדולה ופרי חדש ופרי תואר וזבחי צדק ועוד( ,האריכו לתאר מיני $נגועי $והחששות
בה) $ובארצות אשכנז האריכו בזה החכמת אד $וערו ,השלח ועוד(.
ב' .אכ נשתנו ימינו מימי קד ;$ה בתנאי האקלי) $התחממות ולחות ,ומעבר
מארצות קרות לחמות( ,ה באופ הגידול החקלאי )גידול רצו .בכמויות ענק ,הדברה ביולוגית
ועוד( ,ה בדרכי הסחר והשיווק )הפירות – וג $החרקי – $מגיעי $במהרה מקצה העול$
לקצהו ,והמוצרי $היבשי $מאוחסני $לאור ,זמ( ,ה בהרגלי הצריכה )כיו $נדרשי $לאכילת

פירות וירקות טריי $יותר מבעבר ,כולל מיני $שבעבר כמעט לא היו בנמצא( ,ועוד כהנה וכהנה.
לעיתי $ג $נשתנו ימינו לטובה ,כדוגמת החומ 2שכל הפוסקי $דנו בתולעי $שבו,
וכיו $ע $שינוי תהלי ,הייצור חלפה בעיה זו מ העול.$
אכ ,כל המצוי בתחו $אפילו מעט יודע שהחששות מרובי $ואמיתיי ;$וכל ירא
ה' צרי ,ללמוד ולהכיר היטב את הנושא ,ואי אד $יכול לומר בזה 'הצלתי עצמי
משרצי '$אלא א $הוא סומ ,על השגחת כשרות טובה והוראותיה ,או שרכש
)באמצעות הספרי $הנ"ל( את הידע המתאי $אודות סוגי הבעיות השונות שיש בירקות
והפירות השוני ,$דרכי הבדיקה והניקוי .כל ישראל צריכי $להכיר טובה מרובה
לאלו המומחי $בדור האחרו ,ובה $הרב משה ויא ,הרב יואל שוור ,2הרב אליהו
פאלק ,הרב יהודה עמיחי ,הרב שניאור זלמ רווח ,הרב שמואל שטרנפלד ,ועוד
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לכ יהיה לאכלה

רבי $וטובי $אשר הכניסו ראש $ורוב $לעומק התחו ,$והעלו את המודע3ת אליו
על כל שולח ומטבח בבתי עמנו ,וקידמו פיתוח וגידול ירקות ופירות נקיי$
מחרקי ,$וזכות $עצומה שמצילי $את הבריות מאיסורי $החמורי.$
יחד ע $כל זאת ,אי לכחד שבי השינויי $שחלו מדורות עברו לדורנו אנו ,ישנ$
ג $כאלה שאינ $ממי השינויי $שנזכרו למעלה .בהיבטי $אחדי ,$הבירורי$
המדעיי $והמעבדתיי $שנערכו בימינו ,הידקו מאד את גדרי האיסור ממה שהיה
בימי $שמקד .$לדוגמא ,נדיר למצוא בימינו דיו הלכתי מעשי בדי נוצרו במחובר
ולא ריחשו או נוצרו בתלוש ולא פירשו – שבעבר היה אחד מאדני ההיתר
המרכזיי $של תשובות הפוסקי – $מפני שהמומחי $כיו $סוברי $שכמעט אי
מציאות של "נוצר ולא ריחש" )ראה 'בדיקת המזו כהלכה' כר ,א' עמ' ' ,109תולעת שני' כר,
א' עמ' ל"ז!ל"ח( ,וג $ביררו ומצאו בחרקי $שבעבר סברו שה $גדלי $בתלוש,
שבאמת ה $גדלי $במחובר ,וא $גדלו בתלוש הרי כמעט תמיד כבר פירשו; וכ
בתולעי $שבדגי $שבעבר היה מקובל שהרבה מה נוצרו בבשר הדג ומותרות על פי
רוב ,היו $מגלי $החוקרי $שברוב המקרי $ראשית מחו 2לדג וממילא אסורות
)ראה 'תולעת שני' ש $עמ' ל'!ל"ב ,ואכמ"ל בנושא זה ,שעתה סוערות סביבו הרוחות( .כמו כ,
א $היה הדבר ביד $אפשר שהיו מבטלי $את הספק שדיברו בו הפוסקי ,$שמא
נימוח בבישול – אחר שלרוב אינו הול $את הניסויי $שערכו במציאות )ראה 'אמונת
עתי ',גליו  ,12תשנ"ז ,עמ'  ,(34ומסיבה זו כבר ביטלו את העצה שכתבו כמה אחרוני$
להניח ירקות בתנור ח .$ועוד כיוצא בזאת.
לא נית להכחיש ג $שישנ תופעות רווחות הידועות בימינו ,שלא היו ניתנות
לגילוי אלא על ידי בדיקה מדעית – כשאי הכוונה לציוד טכנולוגי מיוחד ,אלא
לקפדנות מדעית ושיטתיות מדעית )ולדוגמא בעלמא :כנימות המג ,הנפוצות מאד בקליפות
כל פירות ההדר ,אשר מש ,הזמ בו נית לעמוד על כ ,שמדובר ביצור חי ורוחש עומד על שעות
ספורות בלבד מרגע בקיעת( .עד היכ הדברי $מגיעי ,$ראה מה שציי הרב ויא )'בדיקת

המזו כהלכה' ש $עמ'  152בהערה( שאפילו בימינו ע $כל הפיתוחי $עדיי אי שיטה
טכנית לסנ קמח באופ שמבטיח שלא יעברו דר ,נקבי הנפה חרקי $זעירי $ביותר
או על כל פני $ביציה ,$וממילא כל בית ישראל אפילו המהדרי מ המהדרי
נסמכי $על היתרי דיעבד וספיקות וכיוצא באלה )וכל שכ בדורות עברו( .עד היכ
הדברי $מגיעי ,$ראה עוד ש) $בעמ'  103בהערה( שעל פי מומחי האופטיקה יוצא
שאפילו חיידקי (!) $יש כביכול "היכי תמצי" להצליח לראות $בעי רגילה באופ
מסויי ,$וסיי $בתמיהה שא $כ צרי ,עיו וכו'.
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כל האמור לעיל לא היה ידוע ולא היה יכול להיות ידוע לדורות הקודמי ,$ולא
מפני שלא היתה מציאות זו בימיה ,$אלא היתה והיתה ,ודי בזה .וא .בדור האחרו
ובשני $הללו מדי פע $מתפרס $ברבי ,$שדבר שהרבני $וא .המומחי $היו סבורי$
עד עתה שיש בו דר ,היתר ,הריהו למעשה אסור ,מפני שהתברר שקיימת תופעה
שקוד $לכ לא זוהתה ,או שאופ ניקוי שסמכו עליו עד עתה באמת איננו יעיל,
וכדומה.
אמנ $לפי עניות דעתי הענייני $הללו ,וכל שכמות ,$הריה $צריכי $להעיד
להפ – ,שישנה בעיה בשיטה ,וחלק מהחקירות כבר מתחו את גבולות האיסור
מעבר לשורת ההלכה .הלא כאמור לפי המומחי $הנ"ל יוצא שמה שהתירו חלק
מגדולי הראשוני $והשו"ע בשר 2הדחוק בתו ,קטנית מפני שלא ריחש ,כמעט
לעול $אי מציאות כזאת ,וא $כ הורו ה $לאור ,הדורות על איסור שהוא מותר
חלילה )צא וראה מה שכתב ב'תולעת שני' ש $עמ' ל"ח ,ש"לכ יש לענ"ד לאסור כל החרקי$
שבקטניות" מלבד אורז!( .הלא נחשוש להוציא לעז על סיעת הקדמוני $שהתירו דבר
זה ממש?! אלא ודאי ופשוט ,לענ"ד ,שג $במציאות שנתבררה ,שבמעבדות עקבו
ומצאו שהחרק כשהוא נולד הריהו קט יותר מהחור שהוא יוצר סביבו ,ורוחש ,ורק
אחר כ ,גדל וממלא את כל החור – על כרח ,יש לומר שג $זה לא נקרא "ריחש"
מצד ההלכה )לשיטות הנ"ל( ,ואי לנו בזה אלא גדרי ההלכה ולא גדרי המחקר .לא
ניתנה תורה למלאכי השרת ,וא .לא לחוקרי המעבדות המסוגלי $להפריד גרגירי
קמח ולזהות קבוצות חיידקי $בעי ולעקוב אחר בקיעת הביצי $וכל כיוצא בזאת,
א .כשאינ $עושי $שימוש בציוד מיוחד.
בהקשר זה ידועי $הדברי $בסוגיית הריגת כינה בשבת ,שבפחד יצחק )למהר"י

למפרונטי ,אות צ' ,ער ,צידה( כתב שכיוו שנתברר כיו $שהכיני $פרות ורבות אי
להקל להורג בשבת ,וזו כעי טענת המומחי $בימינו ,אבל יש שסוברי $שאי לזוז
מדברי חז"ל אפילו לחומרא ,ובכה"ג אי להתחשב בחקירות הטבע )כדברי המכתב
מאליהו הידועי ,$ח"ד עמ'  – (355ובאמת רוב הפוסקי $עד לדורנו התירו הריגת כיני
הראש בלי פקפוק )ראה ערו ,השלח או"ח סי' שט"ז סעי .ל' ,וכ .החיי $ש $ס"ק פ"ב ,וע"ע
באור ,במנוחת אהבה ח"ג פרק י"ח אות ו' ,ובמילואי $ש ,($ואטו סלקא דעת ,שנשתנו
הטבעי $מלפני מאה שנה ,אתמהה .והגע בנפש ,,מה שהתיר המשנה ברורה להרוג
בשבת תולעי $שגדלו בתלוש בפירות מעופשי) $ש $ס"ק מ"א ,ויש שהתירו יותר מזה(,
לא נמצא כיו $אפילו חוקר אחד שיסכי $שהללו לא נבראו מזכר ונקבה )ע"י הטלת
ביצה מבחו – (2והרי לנו בהדיא שדברי $שמתגלי $בימינו במעבדות המכ6ני ,$אי
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אפשר לה $שהיו מתבררי $על ידי שו $פוסק ,לא בדורות עברו וא .לא כיו.$
ומעתה יש לדו א $נ7י $דברי רבותינו להבל וריק חלילה ,או שהרי זה בכלל "לא
ניתנה תורה למלאכי השרת" ,וכדברינו הנ"ל.
ונקיטנא בשיפולי גלימא דהגר"מ מאזוז בהסכמתו )דלעיל( ,שהזכיר דברי
החיד"א והמאמר מרדכי באו"ח ריש סי' ר"ג :ואכ ש $בסעי .ב' דיברו השו"ע
והרמ"א ב"תות הגדל בסנה" ,וכל אחרוני אשכנז דנו אחריה $בברכה על פירות יער
)יאגידע"ס :אוכמניות ,מאלינע"ס וברומברי" :פטל( ,שהמנהג לאוכל $א .כשה $שלמי$
)ראה בט"ז ש $סי' ר"י ס"ק ב' ,וחיי אד $כלל נ"ג סעי .ה' ,ונשמת אד $כלל נ"א אות ז' ד"ה ועוד

קשה( ,וכתב המשנה ברורה )ש $סי' ר"ג ס"ק א' ,ע"פ האליה רבה( ש"יש מיני מוי"ל בע"ר
שגדילי $באיל ,ומברכי עליו ,"...דהיינו  ,Mulberryהקרוי בלשוננו 'תות ע– '2
ותימה ,הלא זהו מי שמפורס $היו $שאסור לאוכלו כלל ,ובוודאי לא כשהוא של,$
מפני ריבוי נגיעותו וקושי ניקויו .ולגביו לא יועיל כל מה שהזכרנו למעלה בעניי
השינויי $בתנאי $כדי לטעו שנשתנתה המציאות מלפני מאה שנה ,כי מאומה לא
נשתנה באופ הגידול והאכילה של פירות אלו ,וכמו שמתאר הערו ,השלח )ש$
סעי .ב'( שה" $גדילי $מעצמ $על העשבי ...$ובכל קי 2וקי 2מלקטי אות"; ועל
כגו זה כתב הגרש"ז אויערב) ,שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ס"א ]תניינא סי' ס"ג[( ש"לא
ברור כל מה שאומרי $שזה נתחדש רק בזמננו ."...וא .שכמוב היה ידוע ג$
בדורות הקודמי $שהמיני $הללו מוחזקי $בתולעי $ושאסור לאכל $בלי בדיקה,
כמו שכתב הערו ,השלח במקו $אחר )יו"ד סי' פ"ד סעי .ס' וסעי .ע"ג ,וש $סי' קי"ג
סעי .י"ג( ,עדיי סו .סו .אנו שומעי $שנהגו הכל לאכל ,$ומשו $כ ,דנו בה$
הפוסקי $לעניי ברכות )וראה שו"ת מהרש" $ח"א סי' קצ"ו( ,ומוכח שסברו שביד כל
אד $לבודק $ולנקות $כדי הדרוש ,ושלא כמקובל בימינו; ולא זו בלבד אלא
שהערו ,השלח מעיד שהוא עצמו לא היה נמנע מלאכול מפרי הפטל" :וכ אנו
נוהגי $לבר ,עליה $הע) "2או"ח סי' ר"ג סעי .ה'( .ועל כגו זה כתב הגרש"ז אויערב,
ש"לא מסתבר כלל שהראשוני $כמלאכי $ח"ו נכשלו בזה" )מנחת שלמה ש.($
בי כ ,ובי כ ,,נמצא שכדי להג על אבותינו ועלינו משגגה ועוו רח"ל,
מוכרחי $אנו להזדקק בכל תוק .ועוז ללימודי הזכות וההיתר שכתבו גדולי
האחרוני) $כרתי ופלתי וכתב סופר וערו ,השלח ועוד( ובעיקר מה שקבעו גבולות לאיסור
בריה .אבל נמצא כיו $שהחבל נמש ,משני קצותיו ,שמצד אחד מזהירי $ומכריזי$
ברבי $שאי לסמו ,חלילה על שו $אופני היתר כנ"ל ,ושחובה גמורה להשתדל
בממו רב ובכל מאמ 2שאפשר כדי שלא להזדקק אליה ,$ומצד שני הלא ככל
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שיידחו האופני $הללו מהלכה יהיה הכרח ואונס להסיק שאנו ואבותינו וכל צדיקי
עול $נכשלו באיסורי $מאיסורי $שוני) $וראה חולי ה' ע"ב ותוס' ש $ד"ה צדיקי ,($וא.
עתה שמא אנו מוסיפי $להיכשל באיסורי $שטר $נתגלו על ידי המומחי,$
ולכשייתגלו יתברר לכאורה שהיה זה למפרע איסור גמור ,ואנה אנו באי .$הלא ככל
שיוטלו ספקות ופקפוקי $בדרכי ההיתר הנוגעות לענייני $אלו ואחרי ,$א $להלכה
וא $על כל פני $למעשה ובתודעת הנפש ,אי ,נוכל להצטדק ולומר ,לא רק כלפי
שמיא ובעלמא דאתי אלא ג $עבורנו אנו כא ועכשיו ,שאמנ $כשרי $אנחנו וכהוג
נוהגי.$
נוס .על כ ,,הרי לעיתי $לא ההסתמכות לקולא אינה מעיקר הדי ,אלא החשש
לחומרא )וראה מה שהביא מלח $הפני $בחגורת שמואל יו"ד סו"ס ס"ה ,הכלל הב'(; ועוד
שפעמי $רבות זוהי חומרא דאתי לידי קולא – ולדוגמא ,ככל שיחששו למיעוט קט
יותר ויצריכו בו בדיקה ולא ישגיחו בטורח ,כ ,הדבר עלול לגרו $לבריות שיקלו
בבדיקה א .היכ שודאי צרי .,והחכ $עיניו בראשו )וראה מה שכתב התפארת ישראל,
אבות פ"א יכי אות ס"ג(.






על כ הכנסתי עצמי ,הצעיר והעני ,לעיי ולדו בכמה מ הסוגיות העיקריות
הנוגעות לשאלת החרקי $במזו בימינו ,ולחקור ולברר בדברי רבותינו הראשוני$
והאחרוני ,$א $אמנ $נמצא בה $פתח רחב ודרכי היתר ,לא רק בבחינת "לימוד
זכות" בעלמא שאינו בו שו $נפקא מינה להלכה וכל שכ למעשה ,אלא צדדי$
וצירופי $אמיתיי $להקל שביכולת לסמו ,עליה $במקו $הצור .,במיוחד יהיה
עיסוקי בשאלת אופני הביטול מדאורייתא ובדיקה במיעוט המצוי )וכ גדרי די בריה(,
אשר בה $ראיתי בדורנו שיש הנוקטי $לחומרא במידה שלפענ"ד מרוחקת משורת
הדי.
ונתתי ליבי ללכת בדר ,שלימדנו המהרש"א )חולי מ"ד ע"א בחידושי אגדות(

בפירוש דברי חז"ל "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיי ,$דאילו גבי ירא שמיי$
כתיב :אשרי איש ירא את ה' ,ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב :יגיע כפי ,כי תאכל
אשרי ,וטוב ל) ",ברכות ח' ע"א( ,והיינו שמי שבא לידו ספק טריפה וכדומה ,ירא
שמיי $מחמיר על עצמו לפרוש ממנה ,וטוב לו שמנע עצמו מספק איסור ונוחל
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שכר בעול $הבא )ומידת הפרישות עיי בחולי ל"ז ע"ב ,הובא במסילת ישרי $פי"ד ,והיא

ליחיד ולא להוראה לרבי ,$וראה ברמ"א יו"ד סו"ס קט"ז(" ,אבל יגיע כפי ,כי תאכל וגו' יש
לו מעלה יתירה ,דהיינו שמיגע עצמו וכפיו למצוא היתר לספיקו עד שאוכלה",
וממילא זוכה לשני עולמות ,אשריו בעול $הזה שהרי אוכלה ונהנה מברכת ה' ,וטוב
לו בעול $הבא שכ ייגע נפשו בתוה"ק.
ובזה קראתי חיבורי "לכ $יהיה לאכלה" ,מ הפסוק בבראשית )א' כ"ט(" ,הנה
נתתי לכ $את כל עשב זורע זרע ...ואת כל הע 2אשר בו פרי ע 2זורע זרע – לכ$
יהיה לאכלה"; ומוב.






בדר ,כלל במהל ,הדברי $נמנעתי מלהעלות מסקנות מעשיות בנוגע למציאות
נקודתית כלשהי שבימינו ,אלא בסופי הפרקי $סיכמתי את התמצית העולה להלכה
מעיקרי הדיו שבפרק .הטע $לכ ,,שאי צור ,לומר שאיני כדאי כלל שיסמכו עלי
מצד עצמי ,כי מה אני ומה חיי ומה כוחי; והדברי $מונחי $ומסודרי $לפני תלמידי
החכמי $ורבני $ומורי ההוראה ,א $יראו לנכו לסמו ,עליה $ולהסיק מה $מסקנות
למעשה ,או אפשר שמתו ,הדברי $שהבאתי ייראה לפניה $לנטות א .יותר לקולא,
או יותר לחומרא ,ממה שהעליתי אני בעניי.
ע $זאת ,בסיו $בירורי ההלכה מצאתי לנכו להתייחס באופ ממוקד ,ה
כהמחשת הסוגיות ויישומ וה כבירור העומד בפני עצמו ,לשאלת אכילת $של שני
מיני ירקות שנתפרסמו בשני $האחרונות כאסורי $לאכילה מפאת החרקי $המצויי$
בה :$וה $תות השדה ,ותירס בעודו בקלחו .ובסייעתא דשמיא ביררתי בראשו
היתר גמור ובשני היתר מסוייג ,ויבוא פירוט $בסיו $הדברי .$וא .בזאת מוב
שאיני כדאי להורות הוראה לרבי ,$אלא שההיתר בדבר תות השדה הריהו נשע ג$
על הוראתו של מו"ר הגאו הרב דוב ליאור ,ומכוח היתרו נכתבי $הדברי $למעשה
)כמו שיובא על אתר(; ובעניי קלח התירס אי אופ ההיתר שכא נכתב למעשה )א.
שלא העליתי בזה אלא שכל אחד ימשי ,במנהגו( ,והריהו מונח לפני מורי ההוראה
המובהקי ,$א $יזכני ה' ייראו הדברי $בעיניה $ויהיו למעשה.
כא המקו $לציי ,שבכל מקו $שאפנה לשלח ערו ,ונושאי כליו ומפרשיו
בסת ,$כוונתי ליורה דעה סימ פ"ד ,ובכל מקו $שאפנה לגמרא ומפרשי $בסת,$
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כוונתי למסכת חולי .כמו כ ,המילה "ראה" מציינת למקור תומ ,,והמילה "עיי"
מציינת בדר ,כלל למקור חולק ,או שעל כל פני $משמע ממנו קצת אחרת )למעט
במקומות שה $שיגרא דלישנא ,כמו "עיי היטב"" ,עיי עוד"(







חיבור הקונטרס נעשה בהיותי יושב בקרית ארבע!חברו ,במכו לרבני יישובי,$
שנטל על עצמו את משימת ההוצאה לאור; תודתי נתונה לראש המכו ,הרב יצחק
רודריג ,יזכהו ה' להוסי .בהגדלת תורה והאדרתה לכבודה של עיר האבות.
בסו .הספר צור .מכתבו של הרה"ג בעל אורחותי ,למדני )היושב בגולה וחפ2

בעילו $שמו( ,שהינו מ6דע למכו לרבני יישובי ,$והואיל להעביר עיניו על החיבור
ולהוסי .מו"מ ודברי $כידו הטובה.
ברצוני להודות בייחוד לאמו"ר הגאו שליט"א ,ולמו"ר המובהק הג"ר חיי$
ירוח $סמוטרי ,'2שטרחו וקראו את כללות החיבור ,והעלו הערות חשובות
ותיקוני $נחוצי.$
ברכה אחרונה חביבה לנוות ביתי נעמה ,שבעמלה מאפשרת לי לשקוד על
מבועי התורה; וא .העניקה לספר בטוב!טע $את מראהו החיצוני הנאה.
בטר $אחל דברי ,אשא תפילתי לה' שיאיר עיני במאור תורתו ,ויזכני לכוו אל
האמת ,וזכות אבות תצילני ממכשול.
לישועת ,קיויתי ה'
תמוז ה'תשס"ט!אדר ה'תשע"א
אית $הנקי

