
 

הוציאו ס"ת ונתברר דאינו הספר 
 הגלול במקום הנצרך, כיצד ינהגו

 ואך מות אחרי כ"ביוה קורא גדול דכהן :[סח] מאביו שנינו
 לחודש ובעשור, בחיקו ומניחו ת"ס וגולל, לחודש בעשור

 גולל דאינו .[ע] 'בגמ ואמרינן . פה על קורא הפקודים שבחומש
 י"ופרש. ציבור כבוד מפני בציבור ת"ס גוללין שאין לפי, וקורא
 .לכך ודוממין מצפין שיהו - הציבור כבוד
 קורין אין, שיטין ג' שנקרע ת"דס [ג"תס' סי גיטין] כיהמרד וכתב

 בפ' דאיתא והא, קורין היריעות בשאר אבל, היריעה באותה
 משום טעמא מסתבר, בו קורין אין יריעה שחסר ת"דס הנזיקין

 קודם, אפשר דלא היכא הציבור כבוד ידחה ומוטב, הציבור כבוד
 ג"וכה. בתורה לקרות משה מימי שנתקן חכמים תקנת שתדחה

, הציבור כבוד מפני בציבור ת"ס גוללין אין במס' מגילה אמר
, אחר ת"ס שם שאין ח"בר או ט"ביו שגוללין יום בכל ומעשין

 ..[ע יומא] א"הריטב כתב ב"וכיוצ .ע"כ
 בתשובה כתב א"והרשב - וכתב[ ד"קמ' סי] י"בב דבריהם והביא
 הםל אין אם, ת"ס' ב שמוציאן בשבת להיות שחל ח"ר שאלת

 תשובה. שלנו בחומשין המאורע לקרות מותר אם אחד ת"ס אלא
 לקרות התירו לו בא פרק שהרי בחומש המאורע לקרות מותר

 ואסרו, פ"ע לאומרם רשאי אתה אי שבכתב שדברים פ"אע פ"ע
, גוללין שאין בכתב שקורין כאן ש"וכ, הציבור כבוד מפני לגלול

 .י"הב ל"כע. ראשונה כסברא אלא נהגו לא והעולם. כ"ע
 מפני בציבור ת"ס גוללין אין -[ ג"ס ד"קמ] ע"בשו לדינא פסק וכן

 לקרות צריכים והם אחד ת"ס אלא להם אין ואם. הצבור כבוד
 .הציבור כבוד וידחה גוללין, עניינים' בב

 שאין לפי ת"הס גוללין דאין דאמרינן בתר.[ ע] התם ביומא והנה
 אחרינא ונייתי מקשינן. הציבור כבוד מפני בציבור ת"ס גוללין
 .ראשון של פגמו משום ותרצינן, ונקרי
 .הוא חסר יאמרו שלא - פגמו מפני י"ופרש

 בשני אחד לאדם קורין אין -[ ד"ס שם] ע"בשו לדינא פסק וכן
 .ראשון של פגמו מפני ת"ס

 בו שקראו וקודם, אחד ספר שהוציאו ג"בכה לעיין יש והשתא
 .ינהגו כיצד, הנצרך במקום הגלול הספר זה שאין ליבם על שמו
 מפני בציבור ת"ס גוללין אין שהרי כעת שיחליפוהו עדיף האם
 טפי ועדיף, ראשון של פגמו משום למיחש איכא או. הציבור כבוד

 .ת"הס בכבוד יפגמו מאשר בכבודם ויפגמו בציבור דיגללוהו
 הכריע ולא דעות' ב בזה הביא'[ א ק"ס ד"קמ' סי] ברכה ובמחזיק

 עומד ועודנו, היום בסדר פתוח שאינו ת"ס הוציא - ל"וז ,ביניהם
 ונכון שנגלל ת"הס להוציא לארון להחזירו אין, נזכרו לארון חוץ

 לקרות ויכינהו שבחוץ זה ויגללו, ת"הס פגם משום, בו לקרות
 ערכו ואין הכולל הרב ומעלת. [א"ל' סי ח"או] צדקה שמש הרב. בו
 הנדפסות בתשובותיו ו"נר נאיים בן יעקב ר"כמהר ימלל מי

 פגם כאן דאין נוטה דעתו '[א' סי] יעקב זרע נקראים ויהיו מחדש
 .ב"המחז ל"עכ. ש"ע בצבור יגללו ולא

 ת"ס הוציאו אם - כתב'[ א ק"ס' ב' סי א"קו] אמת לדוד בספרו אולם
 נזכרו לתיבה להוליכו הנושא ביד להיכל חוץ ובהיותו מההיכל

 ופתוח מוכן אחר ת"ס ויש, טעותב והוציאו המוכן מן זה שאין
 דהוה מאי, החליף ת"ס והמוציא, בהיכל אצלו שהיה היום בסדר

 כאן דאין שכתב מי ויש. בו לקרות ויכינוהו לבחוץ זה ויגללו הוה
' סי ב"מחז ועי'. בציבור יגללו ולא המוכן ויקחו יחזירוהו אם פגם
 ספרב דיקראו צדקה השמש לדעת יותר שנוטה ונר'. ל"עכ. ד"קמ

 . יחליפוהו ולא שנצרך למקום ויגללוהו שהוציאו
' הל - מ"הנד חיים שלמת] ל"זצ זוננפלד ח"הגר נשאל ב"וכיוצ

 לקריאה ת"ס הוציאו אשר בעובדא [ט"קמ' סי שחרית תפילת
 עד לגלול הרבה שיצטרכו במשמושו הרגיש החזן ליד וכשנתנהו

. אחר ת"ס וליקח לארון דהחזירו שפיר אי, היום לסדר שיגיעו
 .  טובא דחמיר הראשון לפגם בזה לחוש דיש פשוט דנראה והשיב

' ב דאיכא דכיון והשיב. בזה נשאל נמי[ ז"ל' סי ב"ח ח"או] ובאג"מ
 עביד כמר דעביד, מהשיטות אחת לכל נכון טעם ויש, בזה שיטות
, וטרחתם כבודם על מקפידים אינם הקהל ואם. עביד כמר ודעביד

 בזמנינו מקפידין אינן הקהלות ורוב, ת"הס להחזיר אין ודאי
 הוי, ולבזיון למח' לחוש ויש להחזיר א' הורה ואם. במקומותינו

   .להחזיר ורשאין במקפידים כמו
 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 מוסר פניני
 )א(חמשה עשר בשבט 

ונוהגין האשכנזים להרבות במיני " - ת בט"ו בשבטאכילת פירו

 מגן אברהם סי' קלא ס"ק טז() ".פירות של אילנות

... למדנו " - להודות להקב"ה על טובתו -ענין אכילת הפירות 
כי המנהג להרבות במיני פירות האילנות הוא בכדי שנברך על 

הפירות לפניהם ולאחריהם, ונביע בזה תודתינו לאל הטוב על 

ר נתן לנו את הפירות להנות מהן וזן ומפרנס אותנו בכל עת אש

ובכל שעה. ולפי שביום זה הוא ראש השנה לאילנות לכן בזה 

היום ראוי לברך על פירות האילנות ולהודות לה' על שהוא נותן 

ברכה על פני האדמה ומשביענו מטובה, כדי להראות שאנו 

 על כך.מכירים בטובתו שהוא עושה עמנו ומשבחים אותו 

ענין נתינת ההודאה על הפירות הוא כענין שמצינו בהבאת 

ביכורים... וכמו שכתב בספר החינוך בענין הבאת הביכורים 

)מצוה צא( משרשי המצוה כדי להעלות דבר השם יתברך על 

ראש שמחתנו, ונזכור ונדע כי מאתו ברוך הוא יגיע לנו כל 

יתו ראשית הברכות בעולם, על כן נצטוינו להביא למשרתי ב

הפרי המתבשל באילנותנו, ומתוך הזכירה וקבלת מלכותו 

יתר כל הטובה מאתו יבואו, נהיה והודאתנו לפניו כי הפירות ו

 נטעי גבריאל, פורים עמ' סג() ".יים לברכה ויתברכו פירותיו...ואר
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 תולעיםמ פירות שיבדוקהאם ניתן לסמוך על קטן 
 תחזק איסורא קטן באיסורים דאו' במקום שלא אא. נאמנות 

 סי' קנז סע' ג(יו"ד ) הטשו"עובידו לאסור ולהתיר. וכן פסקו  ,דעד אחד נאמן באיסורים )נד:( ובגיטין )פז:(ביבמות מבואר 

 .[כמה חילוקים בזה תבוונושא כליו שכ ברמ"אועיי"ש ]
 ., ע"כסור דרבנןיוכ"ש בא באיסור תורה רואבל קטן אינו נאמן לאס כל זה נאמר על גדול,דשכתב  )סי' רמה( בריב"שויעויין 
אם הוא  ,את הבהמה יש להחמיר ולאסור על פיו הבהמה קטן שמצא מחט תחוב בכרסכתב ד )ח"א סי' רד(הרשב"א אולם 

דדוקא בכה"ג  )ססי' מח(הש"ך ופירש . )סי' קכז סע' ג(והרמ"א  )יו"ד ססי' מח( השו"ע. וכן פסקו אלו חריף לידע ולכוין בדברים
 . דקטן אינו נאמן לאסור ולהתיר )אא"כ הוי גילוי מילתא דנאמן לאסור(נמצא הוי גילוי מילתא, כמבואר ברשב"א. דנאמן 

 כתבו .כו'" אוכלין על ידיו טהרות ,לשמור את ידיו .גופו טהרותקטן היודע לשמור גופו אוכלין על " )מב.( בסוכה אלא דשנינו
דקטן  ,ע"פ שמירתוכלומר אוכלים טהרות  ",על ידו טהרות םאוכלי ,יודע לשמור" שיש גורסים)סוכה כ: ברי"ף ד"ה גמ'( בר"ן 

וכן פסק , ע"כ. ויש ללמוד שסומכין על הקטנים לשמור דברים המותרים ,נאמן להעמיד דבר על חזקתו כשמירת טהרות
 . , דלא כמבאר לעילדקטן נאמן להתיר ולאסור לכאורה מבוארו. סע' ד()שם  השו"ע

. ונמצא לפי דבריו דקטן אף בדאו' נאמן לשמור על הטהרות שבידוכיון דוכתב ליישב  ,)שם( הריב"שובאמת כבר עמד בזה 
אם הוא דבר שאין בו טרחא, ומה שמצינו בש"ס  (הו רבנןהימנו)פסחים ד: ד"ה  בתוס'היכן שבידו לתקן הדבר נאמן. וכן מבואר 

)סי' קכז  והש"ך )סי' תלז ס"ק ח( המ"א , לאו דוקא הוא. וכ"כ"בדרבנן"הימנוהו רבנן דקטן נאמן על בדיקת חמץ ד )ד:(פסחים 

 .שביאר שיטת הריב"ש[ ס"ק מב ד"ה כתב הרמ"א( פה"א)סי' סט  ביד יהודה]ועיין אליבה דהריב"ש.  ס"ק לא(

כי בהמה )כגון להעיד על בהמה שהיא כשרה אינו נאמן, חזקת איסור דדוקא היכן דאיכא  רץתי (שם)סוכה  הריטב"אאבל 
 ,, אבל שמירת הטומאה דלאו סהדותא ממש הוא אלא אחזוקי טהרות בחזקת טהרה דמעיקרא(עומדתבחייה בחזקת איסור 

 .וכן משמע מהר"ן הנ"ל .גד אתחזק אף כשבידו לתקן הדברבדאו' נ ולפי דבריו יוצא דקטן אינו נאמן .ע"כ ,מהימן
פסק שקטן אינו נאמן על )סי' קכ סע' יד(  בשו"ענאמן אף בדאו' בדבר שבידו. אולם דקטן כהריב"ש  )שם( הש"ךולמעשה דעת 

שבידו אין הקטן  בדבר א מדאו'. ומבואר שאפי'יכי טבילת כלי מתכות ה )אות לו( והגר"א (ס"ק טז) הט"ז ם. וביארוטבילת כלי
. )יו"ד סי' א אות מב( גר"זהדעת  . וכן)סי' קכז סע' ג( ברמ"אתחזק איסורא ]ועי' לקמן בשם הערוה"ש[. וכן מבואר אד נאמן היכן

תחזק והדבר בידו נאמן אף אנגד  מעידשהביא שיטה זו בשם יש אומרים. אבל היכן שאין הקטן )כלל עב אות טז(  בחכ"אועי' 
 שנקט דקטן נאמן היכן שהוא בידו אף בדאו'. ס"ק ל()ז "סי' קכב הגר"א רובביא ועי'] .)ססי' קכז( הר"ן והשו"עמבואר לעיל בשם . כלכו"ע בדאו'

בסי'  ובביאור. אלא דעי' עוד . וע"כ לחלק בין היכן שאתחזק אסורא להיכן דלא אתחזקשמבואר דדוקא באיסורים דרבנן נאמן אות לו()כ "סי' קעיי"ש באולם 

)יו"ד סי'  האג"מוכן פסק  ,דהתם חשיב בידו ואעפ"כ אינו נאמן )ס"ק עח( בסד"טועי'  .דנקט להדיא דקטן אינו נאמן אף בדרבנן נגד אתחזק )על סע' מ( "חקצ

 שחולק על הגר"א דהתם אינו נאמן כי הוא דין תורה[. )שם( בסד"טוצ"ע. ומ"מ עי'  קה(,
 קטן כשמסיח לפי תומוב. נאמנותו 

 אם הקטן(וס"ק מב ד"ה  פה"א)סי' סט  היד יהודה . וכן)קיד:(בש"ס בב"ק  וארכמבבדרבנן נאמנים  שמסיחים לפי תומם היכןכן ו
גיע לעונת הסל"ת דוקא כשמשקטן נאמן ב סי' יז ס"ק ט( "ה)אע בט"זועייו ] .)אבל בדאו' לא נאמנים( תחזקאאף נגד נאמנים דכתב 

 .[)ש"ז ספ"י מד"ה ווראיתי בשו"ת( ובשב שמעתתא )סי' קג( בשער אפריםיין נאמן. וע אינופחות מזה באבל  ,הפעוטות
 קטן באיסורים דרבנן ג. נאמנותו 

בביטול בעלמא סגי  'אומדד)כיון דבדיקת חמץ מדרבנן הוא  ,קטנים 'חמץ אפי בדיקתהכל נאמנים על  )ד:( בפסחיםושנינו 
 . הימנוהו רבנן בדרבנן (,ליה

 בריב"ששלאו דוקא בדיקת חמץ אלא ה"ה דנאמנים בכל דבר שבידם לעשות. וכן מבואר  (מנוהו רבנןהי)שם ד"ה  בתוס'ועיין 
 )ועי' לעיל דדעתם דאף בדאו' הדין כן(. דהיכא שהוא בידו של הקטן נאמן אפילו להוציא דבר מחזקתו להתיר או לאסור  ()שם
שאין לשלוח קטן להטביל  כת' שהרי, שאתחזק איסוראהיכא  טן נאמן אפי'שבדין דרבנן ק)סי' רנז(  מהתרוה"דמוכח  וכן

כי טבילת  )שם( הט"ז . וביאר)סי' קכ  סע' יד( השו"עכלים כי טבילת כלים דאורייתא לא מהימנינן לקטנים עליה. וכן פסק 
יסור הוא מדאו'. ומשמע דאילו היתה טבילת כלים מדרבנן היו קטנים נאמנים אע"פ שהכלי )לפני טבילתו( בחזקת א כלים
  .(אולם דעת רוב הפוסקים דלא כדבריו .יש לדחות ,משום חזקת איסור אינו טבולשאין בכלי דלקמן  תערוה"ש המובאדעת )אלא דלפי  קאי.

והיכן דאתחזק איסורא אינו נאמן כלל,  ,הנ"ל דקטן אין לו דין עד אחד הריב"ששכתב ע"פ  )סי' קכז סע' ג( ברמ"א אלא דעי'
 חמץ היינו כי לא אתחזק איסורא. ומה שנאמן על בדיקת 

ק איסורא נאמן כשהדבר בידו. וכן מוכח מהא דבדיקת אתחזשהרי בריב"ש משמע שאף היכן ש ,אלא דלכאורה דבריו צ"ע
 . )סי' תלז ס"ק ח( המ"או )סי' קכז סס"ק לא( הש"ךחמץ דאתחזק אסורא ומ"מ נאמן. וכן הקשו על הרמ"א 

)סי' הכריע בם מדרבנן )כמו כלי זכוכית( ויצא להסתפק האם קטן נאמן בטבילת כלים שחיו )סי' תנא מ"ז סס"ק ו(הפמ"ג אולם 

)סי' תלז א"א ס"ק ח ליישב וכתב  הרמ"א דקטן היכא דאיתחזק איסורא אף במה שבידו ובדרבנן אינו נאמן.כ סט ש"ד סס"ק מב(

והביאו . תדיר וע"כ לא מקרי אתחזק, ע"כ קושית המ"א הנ"ל, דאפשר דהרמ"א איירי במקום שאין תשמישו בחמץ ד"ה דע(
 מש"כ ליישב דעת הרמ"א[. )סי' תלז ס"ק יא( בחק יעקב]ועי' . )שנה שניה מטות אות ט( הבן איש חי. וכן פסק )סי' קכ אות יג( הפת"ש

 המ"בו )יו"ד שם( הרע"א, )כלל עב אות טז( החכ"א, )יו"ד סי' א אות מב( גר"זהאולם כבר רבו הסוברים כהש"ך והמ"א, הלא המה 
 שכל שבידו נאמן סיכום אות א(פה"א ס"ק מב סי' סט ) היד יהודהוכן מסיק  .דקטן נאמן אפילו נגד אתחזק ,יח(-)סי' תלז ס"ק טז 

]אלא דעיי"ש דהיינו דוקא באמר שעשה בעצמו אבל אינו נאמן להעיד חזק איסורא ויש בו טורח גדול. הקטן להתיר באיסור דרבנן אף דאת

  שנאמן כשאומר שהוא עצמו תיקן[. )ססי' תלז( בפמ"גוכן מבואר  .)עיי"ש ד"ה עוד יש לבאר דהא דנאמן הקטן( אחרים אף אם בידו לעשותשעשו 

קטן נאמן על מידי דרבנן כשבידו לעשותו, אפילו היכא דאתחזק איסורא. ועל כן נאמן הוא דלדעת רוב הפוסקים ולפ"ז יוצא 
 ']ועי .ינה מדרבנן ]עי' בזה בגליון ר"ח[ה תםשחובת טביל ,חרס מצופים במתכת או זכוכית על טבילת כלי זכוכית או כלי

ואף למחמירים מותר לשלוח . , ע"כהכא לא מקרי איסור אלא מצוה איסורא קזשיצא לחדש שאף אם נאמר דאינם נאמנים נגד אתח)סי' קכ אות יג(  בערוה"ש

 ועי' עוד בכל זה בגליון רפ"ט.. [ועוד אכמ"ל )יו"ד סי' א אות מב( בגר"ז כמ"ש ליחותוש כשר וכדו' ע"י קטן ולא חיי' שיקלקל ע"י בשר

 על של אחרים קטןנותו ד. נאמ
היינו בבית שלהם  ,גבי בדיקת חמץ המנינהו רבנן בדרבנן ואמר)ד:( פסחים בד ע"גשכתבו דא )לא: ד"ה כאן(עירובין  בתוס' 'עי

 . )סי' תלז ס"ק ח( המ"אר דמייאשי, ע"כ. וכן נקט אבל שליחות איכא למימ ,דרמי עלייהו
שמשמעות האחרונים  'שכת)סי' תלב ס"ק י(  בחק יעקבמשמע דבכל גוונא נאמנים. ועיין  ()ד: ד"ה הימנוהופסחים  תוס'המאולם 

 .' מד ד"ה אבל()יו"ד ח"ב סי באג"מ "כוכ )שם(. המ"בוכן פסק  .ס"ק כט( )שם ש"ךה וכן נקט ערובין.בבסי' תל"ב דלא כתוס' 
 קטן על בדיקת תולעיםשל ה. נאמנות 

איסור בידו מ"מ הדבר שדהרי אע"פ  ,תולעיםב פירות וירקות שהוחזק אותו המיןמעתה יש לומר דקטן אינו נאמן על בדיקת 
ן מדרבנכיון שמה"ת אף תולעים בטלים ברוב )אלא ש ,שלםעתיד לבמה"ת. אמנם כ"ז בירקות חיים, אבל אם  הוא יםתולע

ומבואר כרוכה בטרחא,  יםעתולבדיקת . ואע"פ ש)סי' פד ס"ק יט(בפלתי וכן מבואר חילוק זה  .בריה( נאמןמשום  ם בטליםאינ
לענין נאמנות נשים  )כלל מו אות ט( בתורת חטאתכמ"ש  ,ית לן בה, בבדיקת תולעים לשיתעצלו לעיל שבבדיקת חמץ חיי'

ועוד יש הרבה צדדים  ,באותו הפרי דמאחר דלא הוחזק איסוראיתעצלו(, בבדיקת תולעים )שבמקום דאיכא טרחא חיי' ש
אע"ג דאנו מחמירינן סמכינן עלייהו, ע"כ. וכן פסקו  ,(ועודלהקל להתיר התולעים )דהרי י"א שאף במחובר אינן נאסרים 

, )אלא דעיי"ש דאם (קנבס"ק פד ' סידרכ"ת )סי' קנו הובא ב בבית שלמהושו"מ שכ"כ  .ועוד)ס"ק לה( הש"ך  ,)סי' פד ס"ק יד( הט"ז
ובענין  שהארכנו בס"ד בגדרי התורת חטאת קכ"ו בגליון עי' עודו] ק איסורא קצת )וכגון שמצאו קצת תולעים( בעל נפש יחמיר ע"ע(.אתחז

 .נאמנות נשים על בדיקת תולעים[

 ש"ךב)עי'  ב הבדיקה הינו מדרבנןשחיו ,מחמת מיעוט המצויהוא תולעים מ וב בדיקתםחיכשהקטן נאמן פירות חיים באף ו
אפי' להוציא דבר מחזקתו להתיר או לאסר באיסורים דרבנן, דהרי היכא שהוא בידו של הקטן נאמן  ,(', ועודט ס"ק ח"סי' ל

שם ) ש"ךבכמבואר  קאתחזבכה"ג ליכא משום  ק איסורא הקטן אינו נאמןאתחזשאם  )שם(כמבואר לעיל. ואף לדעת הרמ"א 

ומ"מ בעינן שהקטן יהיה בר דעת, והוא כבן תשע  דו"'ק. ]ועי' עוד בכל זה בגליון נ"ט[.בתורת חטאת הנ"ל. ו הוא, וכן ס"ק כט(
  .והכל לפי הענין ()כלל סז אות ד(ובחכ"א סי' קטו ס"ק יב( ) ש"ךב, )כלל פא אות ח(בתורת חטאת שנים )עי' 

 -מסקנא דדינא  -
וכמו יקתם הוא מחמת מיעוט המצוי. בדירות וירקות הנאכלים חיים כשחיוב נאמן על בדיקת פבר דעת דקטן  העולה לדינא

 כן נאמן לבדוק פירות וירקות שעתיד לבשלם. ומ"מ לבעל נפש יש מקום להחמיר. 
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 - תולעים בפירות -
 תולעים האסורותא. 

לעומת זאת תולעת . שהאסורה אף אם לא רח ,תולעת שנוצרה בפרי מחובר לקרקע
אינה נאסרת עד שתרחוש על הקרקע. אבל אם פירשה אפילו לא  ,שנוצרה בפרי תלוש

פירשה כולה מהפרי אלא מקצתה, או שלא פירשה אלא על גבי הפרי או על הגרעין 
 .[סי' פד סע' ו(יו"ד שו"ע )]אסורה.  ,שבתוכו, או שפירשה מפרי לפרי

 בר או בתלוש פרי שהתליע ואין ידוע אם במחוב. 
בפמ"ג  . ועי'ז( 'סע שםשו"ע )] .באכילה פרי שהתליע ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש אסור

דאם דרכו להתליע במחובר  ,מיירי במין שאין ידוע אם דרכו להתליע בתלוש או במחוברשביאר שהשו"ע )שם( 
 . [וךבסמסע' ח' הובא מחמירינן כמ"ש השו"ע ב בלא"ה ,אין ידוע אם התליע במחובר או בתלושאלא ד

 פרי נקובג. 
 הוחזר הפירש חוששים אולילא ד )סי' פד סע' ד(שו"ע דעת הבתוך הפרי  תתולעת הנמצא

 חור נקוב לחוץהאם ש )שם(ודעת הרמ"א . והתולעת לא נאסרה ,נקוב לחוץ חורהאפילו ו
  .]וכן פסק הכה"ח )אות לו( להחמיר[ .ה, ואסורהחיישינן שמא פירש

 תוך כלי בתליע ד. מאכל שה
לא  ,פירשו לדופני הכלי וחזרו לואפי ,הצבור בכלי במאכל שנוצרושתולעים יש אומרים 

נוב"י )יו"ד הודינים אות לז(  'לבו"ש )חיהו חזו"א )סי' יד סס"ק ד(.ופר"ח )ס"ק יז( ]. ומותרות פירשו חשיב
. יםואסור ,שפרשו נחשבזה . ויש אומרים שאף באופן [אין מוחין בידו שהמיקלכתבו ' כז( ק' סי

ערוה"ש )אות , ש"ך )ס"ק טו( ,ב"ח )סד"ה כתב בהגהות( ,סע' ה(סי' פד שו"ע )] ויש להחמיר, וכן נוהגים.
ובשבט הלוי )ח"ז סי' שכן המנהג.  בהגה( 801הגריש"א זצ"ל )בדיקת המזון ח"א עמ' וכתב  .כה"ח )אות לט(מז( ו

  .. ועי' בגליון צ"ב[הפר"ח מ"מ אשרי הנזהררו של תיג אות ז( כת' דאע"פ שיש מקום להקכ
 על ידי זכוכית מגדלתרק  שנראות ה. תולעים

אפילו תולעת שהיא קטנה מאוד אסורה, אע"פ שלא רואים את צורת התולעת עצמה 
אלא  הקום תולעת שאין העין שולטת בומכל מ .[רשב"א )סי' ערה(]. אלא את מקום הרחש
 .)יו"ד ח"ב סי' קמו ד"ה ומה(באג"מ הובא  ,הגר"ח מבריסק זצ"ל]ה. אסור אינה ,על ידי זכוכית מגדלת

 [.גליון צ"טב. ועי' בריאה תוראיאי שנובת (שבט הלוי )ח"ד סי' קמב אות בב נקטוכן  .ערוה"ש )אות לו(הוכ"כ 
 - ת בדיקת פירות וירקות מתולעיםחוב -

 חובת בדיקה. א
. בלא בדיקה ולכואסור לא ,שהתליע אם לא ידוע לואפי ,כל דבר שדרכו להתליע במחובר

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

)ש"ד פמ"ג אולם ה .שא"צ לבודקם סג(הכנה"ג )הגה ב"י אות מז(, השולחן גבוה )מחו' אות ב( והכה"ח )אות יב(, 
 שבט הלוי )ח"ז סי' קכה אות א(הו )מ"ז ס"ק יב(פמ"ג ה והכרעת .נקט שצריך לבודקם בדעת הש"ך ס"ק כג(
 .[להחמיר

 ין דרכו להתליע רק לפרקים אדבר שב. 
 וואם לא מצא ב ("בדיקת מדגם") ובודק מקצת ,לפרקיםאלא להתליע  ורכבר שאין דד

כן דעת ו .(1הגה  811עמ' בדיקת מזון ח"א פ"ה )הגריש"א זצ"ל ו אות סה(שם )]ערוה"ש . ר מותרגם השא יםתולע
ואם  ,בודק מה שנשאר מאותו מין ,א"א לבודקוווהוסיף שאם בישל חלק ללא בדיקה  )שם( הגר"ש ואזנר שליט"א

 .[מה שהתבשל אסורא'  תתולעאפי' ואם מצא  ,לא מצא תולעים הכל מותר
בר כדי בעונת המע ובחורף אינה מצויה, ורוצים לבודקויץ מצויה בו נגיעות פרי שבק וכן

 . ([1)פ"ה הגה  כהלכה בדיקת המזון רספעי' ]. , ניתן לבדוק באופן הנ"לעותילדעת אם כבר מצוי נג
 דבר שלא ידוע אם דרכו להתליעג. 

]עי' . יםכולם כשר יםואם לא מצא תולע ,ובודק מקצתפרי שלא ידוע אם טבעו להתליע, 
 .([1ספר בדיקת המזון כהלכה )פ"ה הגה 

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

  .]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פ"ב אות ס([מדגם"( כדי לוודא שאין המאכל נגוע. 
 מיעוט המצוי שישחובת בדיקה כ. ה

ש"ך )סס"ק טז שו"ע )סע' ח( ו] .שפרי זה מתולע מיעוט המצוי שיש במקוםחובת הבדיקה חלה 
ש"ך ]. התורהאם הוחזק כמתולע חייבים לבודקו מוחיוב זה הוא מדרבנן. אבל . [וס"ק כג(

שם אות כה"ח )יו"ד מ"ב )סי' נה ס"ק לא( ו, פמ"ג )סי' ח א"א ס"ק יא וסי' נה א"א ס"ק ו( ,)יו"ד סי' לט ס"ק ח(
 . [דס"ל שבכל אופן החיוב הוא מה"ת מקור חיים )לבעל החו"ד רסי' תלא(דלא כה ה(
 שיש מיעוט המצויכבדיקה אופן ה. ו

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

 מיעוט המצוי מהו. ז
ויש  [.הריב"ש )סי' קצא ד"ה גם מש"כ(] .(94%-)כ הוא קרוב למחצהמיעוט המצוי ש יש אומרים
יו"ד סי' לט דעת תורה ) מהרש"םו משכנות יעקב )סי' יז(] (.80%) הוא חלק אחד מעשרהאומרים ש

 ,ופעת המיעוט ומציאותו הוא מצוי הרבהנו שהיימיעוט המצוי הדיש מי שאומר ו ס"ק ג(.
. ועי' שבט הלוי )ח"א סי' פא ד"ה אלא וד"ה ומ"מ(]המועט מלווה את הרוב בכל עת ובכל מקום. ד

יש לנקוט כשיטה האמצעית שהוא חלק אחד . ולמעשה [שם עמ' רי ד"ה ולענין שאלתו() במשכ"י
שטוב נקט  שאלה א( 874עמ'  דיקת המזוןב)ז"א זצ"ל הגרש. וקובץ תשובות ח"ג סי' קיג()]הגריש"א זצ"ל מעשרה. 

 .[ועי' בגליון צ"ב. 7%כת' בשם הגריש"א זצ"ל דהוא )יו"ד סי' א אות ב( ובישא יוסף  להחמיר כשיעור זה.
 איך משערים מיעוט המצוי. ח

ואם  .אם שק או שקית ,כמות שרגילים לקנותה מיעוט המצוי נמדד לפייש אומרים ש
לה )כגון במלון( מתחשבים בכמות כולה ולא הולכים לפי המנות מבשלים כמות גדו

[. מבית לוי )יו"ד אות יג(. וכן הוא ב(9הגה  887עמ'  במ"כהגריש"א זצ"ל )]שמחלקים לכל סועד בנפרד. 
ויש אומרים שם([.  ]הגר"ש וואזנר שליט"א )במ"כיש אומרים שתלוי בכמות שרגילים לבודקה. ו

לענין  כת' (]הגרנ"ק שליט"א )שם(. והגרשז"א זצ"ל )שם ל בפעם אחת.שתלוי בכמות שרגילים לבש
בפמ"ג )סי'  עוד עי'האם ברובם יש נגיעות, ולא מחשבים לפי כל עלה ועלה בנפרד. והחסה שהולכים לפי ראשיה 

 .[. ועי' בגליון צ"בפד ש"ד ס"ק לד( דכל ירק שהוחזק ג"פ בתולעים אסור לאוכלו בלא בדיקה
 בזמנינוואורז קמח בדיקת . ט

הדין  מעיקר תולעיםבקמח ובאורז ביתי )הנקנים באריזות קטנות( מצוי  אשלבזמנינו 
על פי הוראות גדולי הדור המנהג  ומ"מ .)באופן שנשמרו כראוי( בדיקה צריכיםלא 

]שמענו מא' מחשובי משגיחי כשרות בשם גדולי הדור דכיון שהמצב יכול להשתנות באחד מהזמנים להחמיר. 
 יש לנהוג תמיד לבדוק[. 

 .רשאי לנהוג כעיקר הדין ,אין זמן לבדוק הקמחש אופןב ב שבתערכגון בחק, שעת הדב
 על הסמ"ג)במהרש"ל  במקום מצוה רשאי להתעלם מהבדיקה, כמבוארשועוד . כנ"ל מעיקר הדין א"צ בדיקהד]

)סי' פד  גרשוניעבודת הבו(, '"ק טו ד"ה ולכאו)סי' קצו סהובא בסד"ט  סי' צט ד"ה ולפ"ז()בית יעקב הפסק כן ו .(לאו קיא

 .[בגליון צ"ב ועי' .המחויבת מכח מיעוט המצוי הלענין בדיק)סי' תסז א"א ס"ק ל( . וכן נקט הפמ"ג על הט"ז ס"ק יב(
  בדיקת תותים .י

קיימת נגיעות של "טריפסים" קטנים המסתתרים בתוך השקעים שעל  השדבתות 
. יש לבחור תותים 8 וע"כ יש לנהוג כדלהלן: ,התותים שאינם יורדים בשטיפות הרגילות

פרח הירוק שבקצה הפרי עם ה להוריד את .1תאומים או סדוקים(.  שלמים ויפים )לא
לשטוף . 9דק'(  שלשסבון נוזלי )כמעט  . להשרות במים עם3חתיכה דקה של בשר הפרי. 

בזה יש לחצותו  אפרי שיש חשש לחדירה וכיוצ .6. ופרי לשפשף כל פרי. 5 הסבון.מ
ות ( במהדור551-560כ"כ בספר בדיקת מזון כהלכה )ח"ב עמ' ]ע"פ מומחי כשרות. ו. ולבודקו לשניים
של התותים ויש מחמירים לאחר כל זאת לרסקם )או לקלף שכבה דקה מכל צד  .קודמות[

]הגר"מ וייא שליט"א. ולשוטפם היטב במים לאחר הקילוף, אבל א"צ לשטוף לפני הקילוף(. 
 . ונאריך בביאור הענין בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון ר"נ[

 ירקות הגדלים בגידול מיוחד ללא תולעיםת פירות ובדיק. אי
ומ"מ  ,ולעיםנחשבים לאינם מוחזקים בת ,גידול מיוחד ללא תולעיםבירקות הגדלים 

תשובות והנהגות )ח"ג סי' )ישא יוסף יו"ד ססי' ב(, הגריש"א זצ"ל ] מים.ב פםוישט בדיקה קלה יבדקם
  [.באג"מ )יו"ד ח"א סי' לה(.  ועי' מבית לוי )יו"ד תולעים אות ב עמ' לב(וקנה בשם )ח"ג סי' צג( , רנב(

 
 

 
 - תערבה בו תולעתההתבשיל ש -

 עתבו תול התערבהתבשיל שא. 
)כגון נמלה( שלמה  ר בטל ברוב או בששים, מ"מ בריההית תוךאיסור הנופל שאע"פ 

הסכמת הפוסקים . ו[סי' ק(ר)ט"ז ו שו"ע ]אינה בטילה. החמירו רבנן ש ל כןעו ,חשובה היא
)סי' פד ש"ד  פמ"גב ,)שם ס"ק ה( חו"דב, )סי' קג ס"ק א(פת"ש עי' ב] .ואינה בטילה אף תולעת בכלל בריהש

)יו"ד סי' יד ס"ק ועי' עוד בחזו"א  .ד( ,)ק פלתיכה המיקל בזה, ודלא דינים אות קלא( ')חילבו"ש כהדלא  .ועוד לא(,ס"ק 

 . ועי' עוד בגליון ק"ע[.בכלל בריה םאינשם אבדו הכרת העין אפשר נטודתולעים שמחמת הפלגת קו ד"ה ובמעשה( 
 בתבשיל תולעת הנפלספק אם ב. 

 הדבריה אינדהא כיון  ,בתוך התבשיל ת )או בריה אחרת(תולע האם יש ספק אם נפל
דבריה  (סי' קרט"ז )]עי' בלקולא. ודהוי ספק דרבנן  ,התבשיל מותר ,מדרבנן ינו אלאא בטילה

אות לג( דאיסור תורה שאינו בטל מדרבנן  שםבש"ך )סי' קי כללי הס"ס אות יט( ובתורת השלמים ) עוד עי'ו .אינה בטלה מדרבנן

סמכינן שאף על הצד שיש שם בריה בספק ובר מין דין דעת החזו"א )יו"ד סי' יד ס"ק ו( ד. אם נפל בתבשיל ספקו לקולא ואיכא ספק

  .[אין כוונתו לבטל. ועי' בגליון קע"א, ואכמ"לשהיא תתבטל ע"י הלעיסה, ומשום אין מבטלין ליכא 

 "תולעים"מצאו בו ג' נ. תבשיל שג
התבשיל כמתולע וצריך לבודקו או לסננו. ואם יש  הוחזק תולעים בתבשיל המוצא שלש

הט"ז , וסי' ק סע' ד( השו"ע )סי' פד סע' ט]ניכרות.  ןואינ תולעים ירקות יש לחוש שמא יש עודבו 
בירקות, אבל שאר פירות ואפילו כמהין וכל זה . [מנח"י )כלל מו ס"ק כט(וה )סי' ק ס"ק ו(

 [.ש"ך )ס"ק לד(] ומותרים בבדיקה.ופטריות, אפשר לבודקן אפילו אחר שנתבשלו 
 "נמלים"מצאו בו ג' נ. מאכל שד

 מותרהמאכל ושאר  םזורק ,או יותר רחשים הבאין מעלמאג' אפילו  מאכל שנמצאו בו

ויש אומרים . ועוד[ תסז ס"ק יב(, המ"ב )ס"ק לט(המ"א )סי' , כמ"ש מחזיקים המאכל כנגוע]שכיון שהם באים מעלמא לא 
, אבל מהם רבים ת אחתשאין מצוי שימצאו בב רחשיםבמיני קא דו ל זהעומכים סש

 .[)סי' פד ס"ק כב(פר"ת ]. שלשהבהתבשיל  יםחזיקמ ,הרבהשימצאו  שמצויוכיוצא בזה נמלים 
  "תולעים". נתן תבלין במאכל ולאחר זמן מצא בו ה

, יש אומרים )או יותר( תולעים ג' תבלין"ב"מצא  זמןקצת נתן תבלין במאכל ולאחר 
ויש  שהתולעים נוצרו לאחר נתינת התבלין במאכל. שתלינןהתבשיל מותר משום ש

שמא נמוקו  נוצרו אח"כ, תולעיםה שמאס"ס,  משום שנקט להקל "ז )סי' פד ס"ק יז(עי' בט] ויש להחמיר. חולקים.

 נקה"כ )שם(האולם  .ל חזקתןאוקי פירות עד והתיר משום ,שהרי א"א שנוצרו עתה "סכת' דאין זה סהפלתי )סי' פד( ומחמת האש. 

  [.)ח"ז סי' קכו אות ב( השבט הלויכן פסק ו. דרכם להתליע וא"כ ספק הרגיל הוא ולאו שמיה ספקשכיון לאסור כת' 
 "נמלים"נתן תבלין במאכל ולאחר זמן מצא בו . ו

כל המאכל )או רחש הבא מעלמא(, כמה נמלים זמן מצא בו קצת נתן תבלין במאכל ולאחר 
 ,שמותר בכה"ג. אלא אף לחולקים לדעת הט"ז והפלתי הנ"ל באות הקודמת]לא מבעיא עי' בהערה. מותר, ו

הגרש"ז  יש לתלות דעתה באו ואין זה ספק הרגיל. ולזה הסכימו ,בנ"ד שהם כבר קיימים ורק באין מעלמא
ר בין קליין שליט"א. ומ"מ הכל לפי המקום שהיה האוכל שמור, והזמן שעב "שמאולמן שליט"א והגר

 [. ועי' בזה בגליון קע"ה .בתבלין או בסוכר לבין מציאת החרקים, וכמו כן הדבר תלוי במזג האויר ההשתמשות
 מוחזק שהוא מתולע ובשלו ללא בדיקהש. פרי ז

ללא  ואם בשל , ועל כןמתולע כספק ן הפרידדי י"אמוחזק בתולעים, שהפרי היכן 
 ספק תולעים ספק אין ,משום ס"ס ()פסקים סי' פד ס"ק כזצ"צ הרדב"ז )סי' תשכג( וה]. בדיקה התבשיל מותר

ר"ם ההמ )סע' ט(,הובא בשו"ע )תה"א ש"ג ב"ג( א "ברש] והכי נקטינן. כודאי מתולע. שדינו וי"א[. נימוחו
י בדברו )סי' פד ס"'ק לא(פר"ח וע' ב (.ס"ק טז שם) כרתיהו)ס"ק כט( הש"ך  )כלל מא דין ג(,האו"ה )סי' כז(, מלובלין 

 .[שמוחזק תלוי ברוב של חמישים אחוזפ"ב אות מה(  אה"א)ודעת הגריש"א זצ"ל . (873ח"א עמ'  בד"כהגריש"א זצ"ל )
 ובשלו ללא בדיקה )או שחייב בדיקה משום מיעוט המצוי(מתולע פרי ספק . ח

אם , משום מיעוט המצוי שחייב בדיקה או ,ה בו תולעתתשיש בו ספק אם הי בישל פרי
 (בס"ק יסי פד ט"ז )שו"ע )סי' פד סע' ט(, ] .מותר לאוכלוואם לאו  ,בודק ,עתה וקאפשר לבוד

 . [ד"ה מעתה( סי' כחבשיבת ציון )עוד ועי'  ., עי' לעיל אות ז'ועוד (סי' פד ס"ק כ"ט ולא)ש"ך , (שם)פמ"ג ו
 ללא בדיקה עמו . קמח ספק מתולע ואפהט

]ט"ז . מותר באכילה א שהמאפה"י, קמח שיש בו ספק אם היה בו תולעתמ אפה עיסה
ובחשש . שבאפיה לא נימוחים[פר"ח )ס"ק לג( ] יש חולקים.ו [.)ס"ק יז( דאף ע"י אפיה אומרים שמא נמוח

  .[המנהגשכן בשבט הלוי )ח"ז סי' קכו( וכתב  .תי )ס"ק ז(פל]תולעים קטנים יש להקל. 

 - אין מבטלים איסור לכתחלה בפרי מתולע -
 לאוכלו ללא בדיקה לרסק פרי על מנתא. 

אין היתר לטוחנם ללא בדיקה אפילו דעתו  ,בהם תולעים יש שבודאיפירות וירקות 
אם הם מתולעים  ספקבמקום שיש  לתקנם לצורך האכילה ולא לבטל האיסור. אולם

הגריש"א זצ"ל, ] )ולא כדי לבטל האיסור(.מנת לתקנם לאכילה  על )ללא בדיקה( מותר לטוחנם
 .[ועי' עוד בגליון ק"ע. )שם(והגר"ש ואזנר שליט"א ( 81פ"ז הגה  שם)זצ"ל, הגרנ"ק שליט"א  הגרב"צ אבא שאול

 הפרי על מנת שלא יהיה בחזקת מתולע ולרסקו לשטוףב. 
שוב ש באופןמותר לשוטפם  ,לבודקם אפילו אם הפירות ודאי מתולעים, אם יש טרחא

אף ללא בדיקה.  ,לשתיה(בכוונה לתקנם )כגון  םלטחנ מותרואז  ,אין ודאי איסור
( והגר"ש ואזנר 81]הגריש"א זצ"ל, הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, הגרנ"ק שליט"א )בדיקת המזון כהלכה פ"ז הגה 

 .[גליון ק"עבשמעתא עמיקתא . ועי' עוד שליט"א )שם ובמבית לוי על יו"ד אות כב עמ' כח(
 מועיל איזה ריסוק . ג

באופן אותו צריך לטחון ומרים שיש א ,באופן שמותר לסמוך על טחינת הפרי
יש ו .[הגריש"א זצ"ל )שם(]שהחתיכות תהיינה יותר קטנות מהתולעים )כגון ע"י בלנדר( 

. זצ"ל )שם( הגרב"צ אבא שאולו הגרשז"א זצ"ל )שם(] דק דק בסכין.הפירות שמספיק לקצץ אומרים 

 . . ועי' עוד בגליון ק"ע[ס"ק כ( ופלתי )ס"ק יט(פד סי' ט"ז ) , עי'התולעת ההרי לא בעינן שודאי התרסקש ה זוומסתבר כדע

 מתולע מיעוט המצוישפרי מוחזק בתולעים או לרסק ד. 
ב יחיאם  אולם .ואסור לרסקו ללא בדיקה ,אי מתולענו כודיפרי שמוחזק בתולעים ד

 קנועל כן מותר לרסקו כשכוונתו לתו ,דינו כספק מתולע ,בבדיקה מחמת מיעוט המצוי
ושו"ר שכן פסק  משא"כ במיעוט המצוי. ,שפרי מוחזק נחשב כודאי מתולע וח' 'זלעיל באותיות  'עי] .לאכילה

ובש"ך שו"ע )סע' ט( אלא דעי' ב הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פ"ב אות מד( והוסיף דיעשה לפנ"כ בדיקה קלה.
אסור ו, אבל לכת' שלאם עבר ובישמשמע דפרי שחייב בדיקה מחמת מיעוט המצוי מותר לאוכלו דוקא  )ס"ק כט(

 .[, וצ"עיש לחלקעים אלא לתקן הפירות. וללבשלו אע"פ שאינו מכוון לבטל התו

 - הנאמנים על בדיקת תולעים -
  אישהא. 

החכ"א  ,)ס"ק לה(פר"ח ה ,)ס"ק לה(הש"ך ] נאמנת על בדיקת תולעים אפילו שיש בזה טרחא. אישה
סי' תלז )מ"ב ב כמבואריתעצלו שחיי' ד ולא דמי לבדיקת חמץועוד.  (פב-אותיות פא סי' פד)ערוה"ש ה ,)כלל לח אות כה(

 [.גליון קכ"ו. ועי' בהש"ך שם כמ"ש עוד צדדים להקלבהם יש ותחזק איסורא, דלא אדשאני תולעים  ,ס"ק יח(
  ןקטב. 

קטן בר דעת נאמן על בדיקת פירות וירקות הנאכלים חיים כשחיוב בדיקתם הוא מחמת 
ו כן נאמן לבדוק פירות וירקות שעתיד לבשלם. ומ"מ לבעל נפש יש מיעוט המצוי. וכמ

 .[ובשמעתא עמיקתא גליון ר"ט בבית שלמה )סי' קנו הובא בדרכ"ת סי' פד ס"ק קנבעי' ] .מקום להחמיר
 חשוד על איסור תולעים. ג

 םויש אומרים שא ]שו"ע )סי' קיט סע' א([.. נו נאמן על איסור זהאי איסור תולעיםהחשוד על 
תשובות ו ]אג"מ )יו"ד ח"א סי' נד וח"ב סי' מג( .יכול לסמוך עליו קים ליה בגויה שאינו מכשילו

בשעת הדחק ו .[הגריש"א זצ"ל )ישא יוסף יו"ד ססי' ה(] .חולקיםויש  .[והנהגות )ח"ג סי' רנג וסי' רנד(
 יכול לסמוך להקל.( וכדו' בבית הוריו שלא חזרו בתשובה)כגון בעל תשובה 

 כרי . נד
 (ד ק"ב ססי' ש)ש"ך עי' ב] .נכרי אינו נאמן על בדיקת תולעים אף אם אומנתו בכך, ועי' בהערה

בפמ"ג  עי'ו .שתמוטי שלא ראהנאמן. אולם בנ"ד נראה שיכול לא ,ואפשר לעמוד על שקרו ךיכן שאומנתו בכהד
 [.עבודתו אפשר דשריד סיואם קבעו עמו שאם ימצאו אפי' תולעת אחת יפ. מ"ז ס"ק יח( "ח ססי' רנגוא)

 -מכירת פרי מתולע  -
 או החזרתו לחנות למכור פרי מתולעא. 

, שמא יםמתולעשהם  דבריםאו למי שחשוד על איסור תולעים, אסור למכור לעכו"ם 
 ,מאכלהאותו  ישראלים לבדוקהאם דרך ו [.סי' פד סע' ה(רמ"א )]. יחזור וימכרנו לישראל

הגריש"א זצ"ל והגר"ש ] .אסור רגיל לבדוק לישראל שאינובמקום שיש חשש שימכרנו ו מותר.

אסור להחזיר לחנות מאכל מתולע כשיש חשש  י"זולפ .[(5הגה  869עמ'  בדכ"הואזנר שליט"א )
 .שאינו רגיל לבדוק ו לישראלנימכרור ושיחז


