
  

  ה" תשס●ז "ת יצחק לבי

  אשר בושהרב 

  עיסה שנילושה במים שיש בהם שרצים קטנטנים

בעיר מן הברז  ממי שנוהג להחמיר ושלא לשתות מים נשאלתי

האם צריך ליזהר גם מלחם הנעשה , נוא יארק מחשש שרצים קטנטנים

  .ממים הללו

בשנה שעברה נחלקו הפוסקים אם צריך לחוש להני שרצים או 

 .ידון דידן אלא לסדרם כדי לברר נואין כוונתינו להכריע דבריהם, לא

הרי כתב .  טעמיםשלשההרבנים המקילים בענין השרצים מתירים מ

פ שאין "מותרים אע... שרצים הגדלים במים ", )א"פד ס' ד סי"יו(ע "השו

 ידון דידןובנ, "אסורין... ו ממקום רביתן ואם פירש... להם סנפיר וקשקשת 

באמת  נראים ידון דידןין שרצים בנא,  ועוד.הרי הם עדיין במקום גידולן

ל כרים הם רק כאשר מגדילים אותם עוני, כשרצים אלא כלכלוך בעלמא

ת יחוה "ובשו) ו"פד סל' סי(ש "כ בעה"והוי כעין מש[ זכוכית מגדלת ידי

כל מ, ואפילו אם לפעמים ניכרים לעינים בלא להגדילם )].מז' ד סי"ח(דעת 

סוף (פד ' ע בסי"בשו' ועי[ .ריך לחוש הוי מיעוט שאינו מצוי ואין צמקום

לענין בדיקת , לט' וכן בסי, דצריך בדיקה דוקא במיעוט השכיח) ח"ס

  .]הריאה

כ "א, והמחמירים אוסרים מטעם דכיון דידעינן שיש במים שרצים

לא איכפת לן אם מהותם אינו ברור לעינים כל זמן שרואים שיש שם איזה 

ד "כל הטעם שאינן ניכרים בנ, אואדרב .דבר שיודעים עליו שהוא שרץ

שמערבין לתוך המים קודם ) ן"כלורי(י כלור "הוא מפני שהורגים אותם ע

ואילו בלאו הכי מצוי שכן ניכרים בחייהם שיש להם , שיעברו המים לבתים

  .צורת שרץ

ע לפי דעת המחמירים אם צריך לאסור גם כל "אך עדיין צ

והנה  .ילוש במים האלוובפרט בלחם הנ, מאכלים הנעשים ממים האלו

וכיוצא בהן ... בריא דהיינו כגון נמלה , ל"וז, )א"ק ס' סי(ע "כתב בשו

... כ הוא דבר שהיה בחיות "ואין לו דין בריא אא .אפילו באלף לא בטלה
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וכן צריך שיהא ... וכן צריך שיהיה דבר שלם שאם יחלק אין שמו עליו 

שברוב המקרים ) דבררבנים שחקרו ב(ובמציאות אומרים  .ל"עכ, שלם

  .שרצים הללו עדיין שלמים הם כשיוצאים דרך הברז

וגם אין להתירם  .ז הרי הם בכלל דין בריה שאין לה ביטול"לפ

דבר "ש, )ב"שם ס(שהרי נתבאר , י תערובתן אינן ניכרין עוד"משום דע

ולכאורה  ".אם אינו מכירו הכל אסור, שהוא בריה שנתבשל עם ההיתר

  .וגם בפת, ים המבושלים במים אלוכ בכל מאכל"דכמו

דבר "שאין דין בריה אלא אם היה ) א"ק ס' סי(ע "כתב בשו

ד בפתחי "והו(ט כתב בכרתי ופלתי "ומה ".שאסור מתחילת ברייתו

שנמלים הגדלים בפירות וקמח בטלים בששים הם ) א"ק סק' סי, תשובה

  .שהרי קודם שפירשו היו מותרים, אף אם פירשו

שהרי , פ"דחה דברי הכו, )ת"ד שם בפ"גם הו(ן ת טור האב"ובשו

ת יש חשיבות דלוקין על אכילתה "דכיון שמה"חומרת דין בריה היא 

ממילא אין לחלק  ).א"ק סק' ז סי"לשון הט" (אפילו היא פחות מכזית

דבר שאסור מתחילת 'ע בכתבו "ל שכוונת השו"ז צ"ולפ .ג"ולהתיר בכה

ולא שרצים הגדלים , יוצא בהןוכ, ח"ובב, היא לאפוקי טבל' ברייתו

  .בפירות או בקמח

ואיסור שרצים הוא דין דאורייתא , ואף דנשאר מחלוקת בדבר זה

, )א"שם סק(ז "שהרי כתב הט, עדיין יש מקום להקל, והיה לנו להחמיר

 .ל"עכ, הוה ספיקא דרבנן ובטל, מ לענין ספק אי הוי בריה או לא"ונ, ל"וז

ונחלקו אם יש עליהם דין , ד שרצים הללו תחילת ברייתן היא במים"הרי בנ

  .כ לעיל"וכמש, בריה

קא ' סי(ע "אמנם נראה דאף עצם התערובת מותר מהא דכתב בשו

הא דבריה וחתיכה הראויה להתכבד לא בטלי דוקא בעודם , ל"וז, )ו"ס

 לא בטלי דתו, אבל אם נחתכו או נתרסקו עד שנאבדה צורתן .שלימים

  .ל"עכ, אם נתרסקו לאחר שנתערבו עם ההיתר' ואפי, חשיבי

 כשיצו שלמיםהיו ואף שאומרים דברוב המקרים עדיין השרצים 

בערך מאה (י עירוב העיסה שמדתה מרובה "מ ברור שע"מ, דרך הברז
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וגם אין [ .כ בטלים הם בעיסה זו"וא, נתרסקו השרצים ונאבדה צורתן) קילו

אם יש איזה ספק דשמא '  ואפי).]י"פד ס' סי, ע"בשו' עי(ט "בהם משום נ

) ל"הנ(ז "ג נראה דשייכים דברי הט"בכה, עדיין שלמים הם ולא נתרסקו

  ).ג"ורחוק הדבר לומר דלא נתרסקו בכה(דספק בריה מותר 

 אם יש בעשיית עיסה זו משום אין מבטלין איסור ע"מיהו צ

ידון יא דשייך בנונראה דכן כתב בהד). ה"צט ס' כ ביס"כמש(לכתחילה 

והוא שנתרסקו שלא , )ו"קא ס' סי(ע "ל השו"וז,  דין אין מבטליןדידן

, במתכוין לבטל האיסור אבל אם נתכוין לכך אסור למרסק אם הוא שלו

ד חשוב כמו נתכוין "ב אם נ"כ צ"וא. ל"עכ, וכן למי שנתרסק בשבילו

  .לבטל או לא

 מותר לטחנן ים מתולעיםחט, ל"וז, )ד"פד סי' סי(ע "כתב בשו

וכל תולעת שיראה שם יזרקנו והשאר (והוא שירקד הקמח לאור היום 

ואין כאן מבטל איסור לכתחילה שאין ", )ק כ"שם ס(ז "ופירש הט)". מותר

שם (ך "כ הש"וכ." ד"כוונתו רק לאפות הפת ולא לבטל התולעים כנלע

ן הרי הבנת הפוסקים שכל זמ). ט' ע בחכמת אדם כלל נב סי"וע, ק מ"ס

שאינו מכוין ממש לביטול האיסור אלא לצורך אחר אינו בכלל דין אין 

, )ק מה"תמז ס' סי(פסח ' א בהל"ע במ"וע. [מבטלין איסור לכתחילה

ד "ובנ.] שהתירו לעשות משקים מחטים מתולעים) נ"פד ס' סי(ש "ובעה

וכן . [ז"וכלשון הט, ברור שאין כוונתו לבטל השרצים אלא לעשות עיסה

פ "היום בכל בתי חרושת גדולים שעושים דייסת דגנים מחטים אענוהגין כ

  .ג"שיש בו תולעים בכה

) א"צז סק' כ בנחלת צבי סי"ד וכ"קלז סק' סי(ז "ואף שכתב הט

שאין הולכים אחר כוונת המבטל אלא אם אי אפשר בענין אחר כגון נמלים 

ן ד שהרי הם סוברים שאין כא"מ נראה שאינו ענין לנ"מ, שנפלו לדבש

ד האופים סומכים לכתחילה על דעת הרבנים "הרי בנ. איסור כלל

. שלדעתם הכל מותר, וממילא אין כאן ענין של ביטול איסור, המתירים

  מ אין "מ, פ הוראת חכם"אם נהגו היתר מסברת עצמן ולא ע' ונראה שאפי

  

ד אף "ולכאורה בנ. כיון דסוף כל סוף סוברים שמותר, כאן כוונת ביטול



623  הרב אשר בוש

ג יודו שאין כאן כוונת ביטול והשרצים "ם שלא לשתות מים בכההמחמירי

  .בטלים

יוצא שאף מי שנוהג כדעת הרבנים המחמירים אינו צריך לחוש 

  .ל ומותרים לאכול הלחם"ד מכל טעמים הנ"בנ

  


