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 דיני תולעים

 

 נאמר בגמרא דף ס"ז עמוד א':

קשין שמשמשים ) בצבייתא (שיכר) אינש שיכרא( ימזוג מכלי לכלי)לא לשפי  :אמר רב הונא

היא תתפס שמא ) דילמא פריש לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא ה(בליל) באורתא (כמסננת

אי הכי  .והוי עובר משום )ויקרא יא, כט( שרץ השורץ על הארץ (בקשין ותיפול חזרה לכלי
התם היינו רביתיה ומנא תימרא  ?במנא נמי דלמא פריש לדפנא דמנא והדר נפיל למנא

דתניא מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע ת"ל )ויקרא יא, 
דר נפיל אלא היינו רביתיה ה"נ ט( תאכלו מכל אשר במים וליחוש דלמא פריש לדפנא וה

 ,אמר ליה רב חסדא לרב הונא(. וכמי שלא פירשה מן המים היאפירש רש"י: )היינו רביתיה 
 (מדייקת הגמרא. )כל השרץ השורץ על הארץ לרבות יבחושין שסיננן :תניא דמסייע לך

באביה אסורה משום  אמר שמואל קישות שהתליע .שרי – הא לא סיננן ,טעמא דסיננן
 . )ויקרא יא, מא( השרץ השורץ על הארץ

דתני חדא על הארץ להוציא את הזיזין שבעדשים ואת היתושים  :לימא מסייע ליה
 :ותניא אידך (כלומר שתולעים אלה אינן אסורות) שבכליסים ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות

כלומר שתולעים ) לעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפניםכל השרץ השורץ על הארץ לרבות תו

והא  (כשהפרי מחובר לעץ) והא באביה (בפרי) אידי ואידי בפירא ,מאי לאו (שבפירות אסורות
הא בפירא  ,ולא קשיא (בשני המקרים הפרי מחובר לעץ) אידי ואידי באביה .לא ?שלא באביה

כלומר ) תים ושבעיקרי גפנים ש"מהא באילנא גופא דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זי

לדעת התנא הזה יש הבדל בין תולעת שבפרי שאין דינה כמי ששרצה על הארץ ולכן מותרת לבין 

 (.תולעת שבעץ שדינה ששרצה על הארץ ולכן אסורה

המתלעת לאחר תלישתה דשריא לדברי הכל פירשה מתוך פירש רש"י: )בעי רב יוסף פרשה ומתה 

מי אמרי' כיון דלא הלכה לאו פירש רש"י: ? )מהו(, שמתה מיד בנפילתההפרי לארץ ולא ריחשה 

פירש ? )מקצתה מהו (.שורץ על הארץ הוא או דלמא לא בעינן שריצה. שורץ היינו רוחש ומנענע

פירשה מן הפרי פירש רש"י: ? )לאויר העולם מהו (.מי הויא ככולה או דלמא בעינן כולה רש"י: 

שהגיע לארץ קלטה בפיו לבולעה אם תימצי לומר פירשה ומתה מותרת משום תלוש לאויר וקודם 

רש"י: ) ?לגג תמרה מהו :בעי רב אשי .תיקו – (לא ,דאינה ראויה לרחוש אבל חיה דראויה לרחוש

לגג גרעינתה (. מתוכה פירשה לגגה מי אמרי' היינו רביתיה או דלמא כשורץ על גבי דבר אחר דמי
לומר לגג תמרה כדבר אחר הוא גג גרעינתה מהו כל תולעים מגרעיני אם תמצי  רש"י: ? )מהו

לא שרץ על גבה אלא מזו על זו מי אמרי' כיון דלאו ? )מתמרה לתמרה מהו(, הפרי הן גדלים

 .תיקו –( היינו אמה שורץ קרינא ביה או דלמא אויר העולם בעינן וכולהו בתלושין בעי להו

 ?מאי טעמא .שרו( תולעים שבכבד ושבריאהרש"י: )י קוקיאנ :אמר רב שישא בריה דרב אידי
 :אמר רב אשי(. לשון גדלי מן הבהמה עצמה הן גדלין ולאו שרץ הארץ נינהורש"י: )מיניה גבלי 

כלומר אם היו באים מבחוץ, הם הן )פשיטא דאי מעלמא קא אתו לישתכחו דרך בית הריעי 

והלכתא קוקיאני אסירי (. העיכול אסורותנמצאות במעיה ולכן תולעים שנמצאות במערכת 
כשהבהמה ישנה נכנסים בחוטמה ומשם לקנה ריאה רש"י: ) מ"ט מינם ניים ועיילי ליה באוסייה

 (.וכבד הלכך לא משתכחי דרך בית הרעי

תולעים )דכוורי  ,אסירי( מהתולעים הנמצאים בין עור לבשר כשמפשיטין הבהרש"י: )דרני דבשרא 

דכוורי רש"י: ) אבלע לי ואנא איכול :אמר לה רבינא לאימיה (.תרים באכילהמו) שריין( שבדגים

 :א"ל רב משרשיא בריה דרב אחא לרבינא (.בתוך הדגים תני אותם שלא אראה ואקוץ בם
? מאי שנא מהא דתניא )ויקרא יא, יא( ואת נבלתם תשקצו לרבות את הדרנים שבבהמה

בהמה בשחיטה  ,א"ל הכי השתא גים(כלומר, מה ההבדל בין תולעים שבבהמה לתולעים שבד)
הוא דמשתריא והני מדלא קא מהניא להו שחיטה באיסורייהו קיימן אבל דגים באסיפה 

ואלו שגדלו בתוכה עד שלא נשחטה רש"י: ) יתרא קא גבלןבעלמא מישתרי והני כי קא גבלן בה



באו מאיסור אבר מן החי ושחיטת הבהמה לא אהניא לדידהו שהרי יש להם חיות לעצמן ואע"ג 

 (.דשליל מותר בשחיטת אמו מכל בבהמה תאכלו נפקא לן לקמן אבל הכא באיסורייהו קיימי

 

אולם  ,אין האדם עובר על איסור ,תולעתלפני שהתולעת פרשה והאדם היה שותה יין מהכלי עם ה
שאסור באכילה.  ,דינה שרץ השורץ על הארץ ,ויצאה לאוויר העולם ,הכלי מן אם התולעת פרשה

שאז דינה  ,יש חשש שהתולעת תתפס בקשין ,ולכן בלילה שלא ניתן לעקוב ולראות את התולעת
 היין.ותיפול לאחר מכן לתוך הכלי שלתוכו הוריקו את  ,שאסורה באכילה

פסה על הדופן באופן ישואלת הגמרא, הרי גם אם התולעת בתוך הכלי המקורי יש חשש שהתולעת ט
והיא נופלת חזרה לכלי, ואם כן גם מהכלי המקורי אסור  ,שהיא יצאה לאוויר העולם ונאסרה

 לשתות מחשש לתולעים.

והכלי לא מחובר לאדמה  ,התולעתעונה הגמרא, הכלי בו נמצא השיכר המקורי הוא מקום גידולו של 
  .אינה נאסרת משום שרץ השורץ ,ולכן כל עוד התולעת מתהווה ונמצאת בתוך הכלי

 מהאמור לעיל יוצא:

 תולעת שגדלה בכלי, אינה אסורה מפני שלא פרשה )אף אם פרשה לדופן הכלי ונפלה חזרה(.

חשש שנכנסו לגופה דרך החוטם תולעת שנמצאת בבהמה, בכל חלל הבהמה היא אסורה מפני שיש 
 לריאות ולמקומות אחרים.

 כתולעים שלא שרצו. םודינ ,תולעים שנמצאים בדגים מותרים באכילה

אם אדם קטף פירות מהעץ ובדק אותם ולא היו בהם תולעים ולאחר מכן אחסן פירות נוספים, אזי 
יר העולם דינם שאינם אפילו אם נתהוו תולעים בפירות המאוחסנים, כל עוד הם לא יצאו לאוו

אסורים באכילה. אך אם אדם פתח את הפרי וראה בו תולעת הרי דינה של התולעת כשרץ השורץ 
 אסרה באכילה.נוהיא  ,על הארץ מאחר והיא יצאה לאוויר העולם

ינה דהרי  ,אולם, אם התולעת נתהוותה כשהפרי מחובר עדיין לעץ, אזי מאחר והעץ מחובר לאדמה
 השורץ על הארץ.של התולעת כשרץ 

במידה וראינו חור בפרי או קטנית שאוחסנה, אם הקטניות כבר נתבשלו, התבשיל מותר באכילה 
כי התולעת נותנת טעם לפגם בתערובת. אם טרם בושל, הקטניות אסורות באכילה שמא התולעת 

 חדרה לפרי מבחוץ.

 

 כתב רבינו בספר המצוות:

ץ; ץ ָהָארֶׁ רֶׁ ֱאכֹּל שֶׁ ֹּא לֶׁ ל  )ט( שֶׁ

 

 

  



ץ; ׂש ָהָארֶׁ מֶׁ ֱאכֹּל רֶׁ ֹּא לֶׁ ל  )י( שֶׁ

 

 

ץ; א ָלָארֶׁ צֵּ ּתֵּ שֶׁ רֹות כְּ ֱאכֹּל ּתֹוַלַעת ַהפֵּ ֹּא לֶׁ ל  )יא( שֶׁ

 

 

 וכתב רבינו בפרק ב' מהלכות מאכלות אסורות:

ָמה  גֹון רִּ לֹות כְּ בֵּ י ַהנְּ גּופֵּ פֹות ּובְּ ין ָבַאשְּ ָראִּ בְּ ין ַהנִּ ינִּ לּו ַהמִּ יָנן יב  ]יג[ אֵּ אֵּ ן, שְּ א ָבהֶׁ ַכּיֹוצֶׁ ָעה וְּ תֹולֵּ וְּ
ן א ָבהֶׁ ַכּיֹוצֶׁ יחּו וְּ רִּ סְּ הִּ ים שֶׁ ָללִּ ן ַהגְּ ָלא מִּ ָבה אֵּ קֵּ ָזָכר ּונְּ ין מִּ ָראִּ בְּ ץ; --נִּ ׂש ַעל ָהָארֶׁ ין רֹומֵּ ָראִּ קְּ ן ַהנִּ הֶׁ

ת ן ַכַזיִּ הֶׁ ל מֵּ ָהאֹוכֵּ ת--וְּ אּו אֶׁ ַטמְּ ֹּא תְּ ל ֱאָמר "וְּ נֶׁ ה, שֶׁ כָ -לֹוקֶׁ ם, בְּ יכֶׁ שֹּתֵּ ׂש ַעל-לַנפְּ ץ ָהרֹּמֵּ רֶׁ -ַהשֶׁ
ץ ַעל ץ, ַהשֹּרֵּ רֶׁ ין.  ֲאָבל "ַהשֶׁ ָרבִּ ין וְּ יָנן ָפרִּ אֵּ י שְּ ַאף ַעל פִּ ץ" )ויקרא יא,מד(, וְּ ץ" )ויקרא -ָהָארֶׁ ָהָארֶׁ

ָבה קֵּ ָזָכר ּונְּ ה מִּ רֹובֶׁ ה וְּ פֹורֶׁ  .יא,מא; ויקרא יא,מב(, הּוא שֶׁ

רֹו ין ַבפֵּ ָראִּ בְּ ין ַהנִּ ינִּ לּו ַהמִּ ץיג  ]יד[ אֵּ אּו ָלָארֶׁ ָיצְּ שּו וְּ רְּ ם פֵּ רּו --ת ּוַבַמֲאָכלֹות, אִּ ָחזְּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ
ל תֹוְך ָהאֹּכֶׁ ָכל--לְּ ֱאָמר "לְּ נֶׁ ה:  שֶׁ ת, לֹוקֶׁ ן ַכַזיִּ הֶׁ ָאַכל מֵּ י שֶׁ ץ ַעל-מִּ ץ, ַהשֹּרֵּ רֶׁ ץ-ַהשֶׁ ֹּא --ָהָארֶׁ ל
י לּום, כִּ ֹּאכְּ רְּ -ת פֵּ לּו שֶׁ ֱאסֹּר אֵּ ם" )ויקרא יא,מב(, לֶׁ ץ הֵּ קֶׁ שּו, ֻמָּתר שֶׁ רְּ ֹּא פֵּ ם ל ץ.  ֲאָבל אִּ שּו ָלָארֶׁ

תֹוכֹו בְּ ַהּתֹוַלַעת שֶׁ י וְּ רִּ ֱאכֹּל ַהפְּ  .לֶׁ

הּוא  יַע וְּ לִּ תְּ ם הִּ ץ.  ֲאָבל אִּ ן ָהָארֶׁ ַקר מִּ עְּ נֶׁ ל ַאַחר שֶׁ יַע ָהאֹּכֶׁ לִּ תְּ הִּ ים, שֶׁ ים ֲאמּורִּ ָברִּ ה דְּ יד  ]טו[ ַבמֶׁ
ֻחָבר לּו--מְּ אִּ ם אֹוָתּה ַהּתֹוַלַעת ֲאסּוָרה כְּ אִּ יָה.  וְּ ין ָעלֶׁ לֹוקִּ את; וְּ רֵּ בְּ ץ נִּ ַעל ָהָארֶׁ ץ, שֶׁ ָשה ָלָארֶׁ רְּ  פֵּ

ין ֻחָברִּ ן מְּ הֶׁ שְּ יַע כִּ לִּ ַהתְּ ָכן לְּ ַדרְּ רֹות שֶׁ י פֵּ ינֵּ יָכְך ָכל מִּ פִּ ק, ֲאסּוָרה; לְּ דֹּק --ָספֵּ בְּ ּיִּ ֹּאַכל ַעד שֶׁ ֹּא י ל
ם ָשהָ  אִּ א יֵּש בֹו ּתֹוַלַעת.  וְּ מֶׁ ּתֹוכֹו, שֶׁ י מִּ רִּ שַהפְּ ים ָעָׂשר חֹּדֶׁ נֵּ ַקר שְּ עְּ נֶׁ י ַאַחר שֶׁ רִּ ֹּא --ה ַהפְּ ל ל בְּ אֹוכֵּ

ש ים ָעָׂשר חֹּדֶׁ נֵּ ת שְּ ַקּיֶׁמֶׁ תְּ בֹו מִּ ין ּתֹוַלַעת שֶׁ אֵּ יָקה, שְּ דִּ  .בְּ

מֵּ  שּו ַאַחר שֶׁ רְּ פֵּ ץ, אֹו שֶׁ ָצָתן ָלָארֶׁ קְּ שּו מִּ רְּ פֵּ ץ, אֹו שֶׁ עּו ָבָארֶׁ ֹּא ָנגְּ ל יר וְּ שּו ָלַאּוֵּ רְּ תּו, אֹו טו  ]טז[ פֵּ
ר ל ַאחֵּ תֹוְך אֹּכֶׁ ל לְּ ּתֹוְך ָהאֹּכֶׁ אּו מִּ ָּיצְּ ים, אֹו שֶׁ נִּ פְּ בִּ ָנה מִּ עִּ את ּתֹוַלַעת ַעל ַהַגרְּ צֵּ מְּ נִּ לּו --שֶׁ ָכל אֵּ

ן יהֶׁ ין ֲעלֵּ ין לֹוקִּ אֵּ ק, וְּ ָספֵּ ין מִּ  .ֲאסּורִּ



הֵּ  ֹּאש ַהבְּ ר בְּ ים, ּוַבמֹוַח שֶׁ י ַהָדגִּ עֵּ מְּ את בִּ צֵּ מְּ את ַבָבָׂשרטז  ]יז[ ּתֹוַלַעת ַהנִּ צֵּ מְּ ַהנִּ ֲאסּוָרה; --ָמה, וְּ
ן  רּו מִּ קְּ עְּ נֶׁ יעּו ַאַחר שֶׁ לִּ תְּ הִּ רֹות שֶׁ ן ַכפֵּ הֶׁ ת, שְּ רֶׁ בֹו ֻמּתֶׁ י ַהּתֹוַלַעת שֶׁ יַע, ֲהרֵּ לִּ תְּ הִּ יַח שֶׁ ֲאָבל ָדג ָמלִּ

תֹוָכן בְּ ַאַחת ַבּתֹוַלַעת שֶׁ ָלן ֻכָלן כְּ ָאכְּ ֻמָּתר לְּ ץ, שֶׁ  .ָהָארֶׁ

ן ַהמַ  כֵּ יצּויז  וְּ רִּ שְּ הִּ ים שֶׁ לִּ ַבכֵּ ם שֶׁ ֱאָמר --יִּ נֶׁ ם, שֶׁ ם ַהַמיִּ ּתֹוָתן עִּ שְּ ין לִּ ים ֻמָּתרִּ ָרצִּ י אֹוָתן ַהשְּ ֲהרֵּ
ר ים-"כֹּל ֲאשֶׁ ָחלִּ ים ּוַבנְּ ם, ַבַּימִּ ת ַבַמיִּ ׂשֶׁ קֶׁ ַקׂשְּ יר וְּ ַנפִּ לֹוַמר --לֹו סְּ לּו" )ויקרא יא,ט(:  כְּ ֹּאכֵּ אָֹּתם ּת

ים ּובַ  ם ַבַּימִּ ין לֹו; ֲאָבל ַבַמיִּ אֵּ ת שְּ ל אֶׁ ין ַאָּתה אֹוכֵּ אֵּ ּיֵּש לֹו, וְּ ת שֶׁ ל אֶׁ ַאָּתה אֹוכֵּ ים הּוא שֶׁ ָחלִּ נְּ
ים לִּ ין לֹו, ֻמָּתר--ַבכֵּ אֵּ ין שְּ ּיֵּש לֹו בֵּ ין שֶׁ  .בֵּ

ָערֹות ין ּוַבבֹורֹות ּוַבמְּ יחִּ ָרא ַבשִּ בְּ ם ַהנִּ ץ ַהַמיִּ רֶׁ ין--יח  שֶׁ עִּ ם נֹובְּ יָנן ַמיִּ אֵּ יל וְּ ן הֹואִּ י הֶׁ , ַוֲהרֵּ
ים ָשַעת --ֲעצּורִּ ַע בְּ בֹולֵּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ ָנע, וְּ מְּ ינּו נִּ אֵּ ה וְּ שֹותֶׁ ה וְּ שֹוחֶׁ ים, ּוֻמָּתר; וְּ לִּ ַבכֵּ ם שֶׁ ן ַכַמיִּ י הֶׁ ֲהרֵּ

ים ים ַהַדקִּ ָרצִּ אֹוָתן ַהשְּ ָּיה מֵּ תִּ  .שְּ

ּיָ  רִּ קֹום בְּ מְּ שּו מִּ רְּ ֹּא פֵּ ל ים, שֶׁ ים ֲאמּורִּ ָברִּ ה דְּ ץיט  ַבמֶׁ רֶׁ ַרש ַהשֶׁ ם פֵּ ָחַזר --ָתן.  ֲאָבל אִּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ
תֹוְך  ם אֹו לְּ תֹוְך ַהַמיִּ ָנַפל לְּ ָחַזר וְּ ית, וְּ ָחבִּ י הֶׁ נֵּ ָדפְּ ַרש לְּ תֹוְך ַהבֹור, ָאסּור:  פֵּ י אֹו לְּ לִּ תֹוְך ַהכְּ לְּ

ָכר ָחַזר--ַהשֵּ ָעָרה, וְּ י ַהבֹור אֹו ַהמְּ נֵּ ָדפְּ ַרש לְּ ם פֵּ ן אִּ כֵּ ם ֻמָּתר; וְּ  .ֻמָּתר--ַלַמיִּ

ַהּתֹוַלַעת  ין וְּ תּושִּ ין אֹו ַהּיְּ חּושִּ ן ַהַּיבְּ ָאַכל מִּ ָכר, וְּ ת ַהשֵּ ץ אֹו אֶׁ ת ַהחֹּמֶׁ ן אֹו אֶׁ ת ַהַּייִּ ן אֶׁ ַסנֵּ כ  ַהמְּ
ַנן סִּ י ַאחַ --שֶׁ לִּ רּו ַלכְּ לּו ָחזְּ ַאפִּ ם:  וְּ ץ ַהַמיִּ רֶׁ שֶׁ ץ ָהעֹוף וְּ רֶׁ ם, אֹו שֶׁ ץ ַהַמיִּ רֶׁ שֹום שֶׁ ה מִּ ָנן, לֹוקֶׁ נְּ סִּ ר שֶׁ

נּו. ַרשְּ פֵּ מֹו שֶׁ ָנע, כְּ מְּ ינּו נִּ אֵּ ה וְּ ַנן, שֹותֶׁ ֹּא סִּ ם ל ָּיָתן.  ֲאָבל אִּ רִּ קֹום בְּ מְּ שּו מִּ רְּ י פֵּ ֲהרֵּ  שֶׁ

 

 מארי הביא תשובת רבינו )הלכה י"ג הערה כ"א(:

 

 

מכן  ואם נמצאו תולעים לאחר ,מתשובת רבינו אנו למדים שלכתחילה צריך לשטוף את האשכולות
 כי אין בתולעים בנותן טעם. ,מותר לשתות את היין לכתחילה

 כי גם אם יש שם תולעים אין בהם נותן טעם. ,יוצא איפוא שאין איסור לאכול תירס מבושל

ולכתחילה, מארי הורה, שיהבהב את קלח התירס באש, ואם יש תולעים, הם יצאו ויפלו, ולאחר 
 מכן, יוכל לבשל את הקלח תירס ולאכלו.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בהערה כ"ד כתב מארי:

 

ך אותם לכבוש העולה מדברי מארי שעלי ירק מספיק לשטוף אותם במים )ולא בחומץ כי זה הופ
 בעין אנושית רגילה. םואין לחשוש לתולעים שלא נראי .בפסח( חשש כבושויש בכך 

 

 יםתהוומכל התולעים לפי המדע אלא  ,לדעת מארי לפי המדע היום אין תולעים שמתהווים מעצמם
ומארי הורה לחוש מספק  ולכן הם אסורים באכילה בניגוד לשיטת רבינו והתלמוד. ,מזכר ונקבה

 ולאסור גם מה שהתירו בתלמוד ובדברי רבינו.

 כתב רבינו בהלכות שבת פרק י"א:גם בהלכות שבת 

ָבה, אֹו קֵּ ָזָכר ּונְּ ין מִּ ָרבִּ ין וְּ ן ָפרִּ הֶׁ ים שְּ ָמׂשִּ ין ב  רְּ עֹושִּ מֹו ַהַפרְּ ָעָפר כְּ ן הֶׁ ין מִּ ֱהוִּ ג אֹוָתן, --נֶׁ ַההֹורֵּ
ַכּיֹוצֶׁ  ישּו, וְּ אִּ בְּ הִּ רֹות שֶׁ ן ַהפֵּ ים, ּומִּ ָללִּ ן ַהגְּ ָּיָתן מִּ ֲהוִּ ים שֶׁ ָמׂשִּ ַחָּיה; ֲאָבל רְּ ָמה וְּ הֵּ ג בְּ הֹורֵּ א ַחָּיב כְּ

ן תֹוְך הַ --ָבהֶׁ בְּ ים שֶׁ תֹוָלעִּ ָבָׂשר, וְּ לְּ ים שֶׁ גֹון ּתֹוָלעִּ ָניֹותכְּ ָגן, ָפטּור--ָקטְּ  .ַההֹורְּ



ָליו ַבַשָבת ה כֵּ ַפלֶׁ ן --ג  ַהמְּ הֶׁ י שְּ נֵּ פְּ ים ַבַשָבת, מִּ נִּ ת ַהכִּ רֹּג אֶׁ ָקן; ּוֻמָּתר ַלהְּ זֹורְּ ים, וְּ נִּ ת ַהכִּ ל אֶׁ מֹולֵּ
יָעה. ן ַהזִּ  מִּ

 

 

 וכתב מארי בהערה ד':

 

 

יוצא אפוא לכאורה כי היתר אכילת תולעים שלא שרצו נובע מסברא שהם לא נוצרו מזכר ונקבה 
שהם נוצרים מזכר ונקבה יש להחמיר גם בתולעים  וכחהשואם כן בימינו  טמא. –כי היוצא מטמא 

 שלא שרצו על הארץ.

ולא להרוג שום רחש, פרט למזיקין, בגלל הממצא המדעי שכל  וכן בשבת, לדעת ארי יש להחמיר
 רחש מתהווה מזכה ומנקבה. 

 .ניתן להסביר שגם חז"ל יודעים שאין דבר שמתהווה ללא זכר ונקבה אחרי בקשת המחילה, לענ"ד
אלא התורה אסרה דבר שלעיני הרבים נחזה שהוא מתרבה מזכר ונקבה ואילו דבר שבעיני הרבים 

אסרה )על אף שבפועל הם מתרבים מזכר לא לא נחזה כמתרבה מזכר ונקבה, התורה כמו תולעים ש
 ונקבה(.

 

 נאמנות אשה בתולעים

 מרן ביורה דעה סימן פ"ד סעיף י"א כתב:

אשה שנמצא אחר בדיקתה שרץ הנראה לעינים כגון חומט אסור לאכול מבדיקתה אבל 
ראים אלא לאחר שליקתן אם לא נמצאו אלא תולעים המתליעים בתוך העלים שאינם נ

 מותר לאכול מבדיקתה:

 

 ערוך השולחן על סעיף זה כתב:

 סעיף פ:

יש מי שאומר שאין הנשים נאמנות בברירת תולעים בירקות שיש בהם טורח גדול ואף 
שאנו סומכים על הנשים בכמה איסורי תורה זהו דבר שאין כאן טורח רב אבל בטרחה 
מרובה אין נאמנות. ובריש פסחים אמרו חז"ל לבדיקת חמץ "המנו רבנן לנשים בדרבנן" 

רוך בטרחה מרובה. ומפרש בירושלמי שם מפני משמע שבדאורייתא אין נאמנות בדבר שכ
שנשים עצלניות הן ולכאורה משמע גם כן מדברי רבינו הרמ"א בסימו קכ"ז שכתב שוודאי 

 נשים נאמנות, אבל בספק איסור אין אשה נאמנת דדעתה קלה להקל.  –איסור 

 :סעיף פא



רקות וסמכינן המנהג אינו כן בכל תפוצות ישראל, וכל הנשים בודקים את הקטניות והי
עליהן וכן כתב רבינו הרמ"א, וכן נראה חהדיא מדברי רבינו הבית יוסף בסימן י"א שכתב 
"אשה שנמצא אחר בדיקה שרץ הנראה לעין..." הרי מפרש שהנשים נאמנות. וגם כאן יש 
איסור דרבנן כי התולעים בטלות בשישים... וגם כתב אחד הגדולים שעתה ניתן לסמוך על 

וש מעיד שהנשים בודקות טוב יותר מהאנשים שממהרים לעסק. אך עדיין הנשים כי הח
 ירקות חיים כדאי בעצמו לברר כי יכול לבדוק בעצמו לפני האכילה.

ובעיקר הדבר אני תמה איך אפשר לומר שנשים שלנו לא יטרחו בדבר של איסור... ומעשים 
ובמליחה. וכל שיודעות ניקור בשר  -שבכל יום שאנו סומכים עליהם באיסורי דאורייתא 

ובבדיקת שיש כאן איסור אפילו שיש טרחה מרובה לא יניחו מידן אלא אם יבדקו יפה יפה. 
ירקות יודעות שיש איסור של תולעים... ומימנו לא שמענו על צדיקים וגאוני עולם שלא 

 יסמכו על נשותיהם... וכן בעל הבית יכול לסמוך על עובדת אם יודע שבודקת כראוי...

רב משה פיינשטיין זצ"ל התיר למנות אשה למשגיחת כשרות וגם הרבנות הראשית אמצה היתר ה
 זה אבל בבדיקה של כל מקרה לגופו לראות שאין בעיות אחרות כגון צניעות וכדומה.

מצאנו מהאחרונים שהסתייגו מנאמנותה של האשה לגבי כשרות כפי שראינו סימן קכ"ז ובסימן 
 פ"ד סעיף י"א.

( וכן ערוך השולח בסימן פ"ד יצאו 159-161ו זרחיה הלוי בתשובה )כתבים א' עמודים אבל רבינ
להדוף את ההסתייגות לגבי נאמנות הנשים. ואמרו שהמנהג הוא שסומכים על האשה הן בענייני 

 כשרות דאורייתא ובעניינים אחרים שהם דאורייתא.

 

 דין חזקה בתולעים

 ט':כתב שולחן ערוך בסימן פ"ד סעיף 

עבר ובישל תוך י"ב חדש בלא בדיקה אם יכול לבדוק בודק ואם לאו מותר ואם נמצאו 
קצת בקדרה משליכם ואוכל השאר )כי אין לך פרי שאין בו ס' נגד טעם התולעת שבתוכו( 
)תשובת הרא"ש בשם מהר"ם(. ויש מי שאומר דהני מילי שלא נמצאו אלא א' או ב', אבל 

  :ג' או ד' הכל אסור

ודוקא מאכל דאי אפשר לסננו ולהסיר מהם התולעים ומאחר שהוחזק בתולעים  הגה:
כולו אסור אבל אם אפשר לסננו מעביר משם התולעים הנמצאים שם והשאר מותר 

 )רשב"א סימן ק"נ?( ועיין לקמן סוף סימן ק':

 

תולעים  3תולעים מותר באכילה כי יש בפרי פי ששים מהתולעים ואם נמצאו  2כלומר אם נמצאו עד 
 ומעלה הפרות אסורים באכילה כי הם הוחזקו שיש בהם תולעים.

גם אם נמצאו תולעים הרבה יש  ,ייןבאולם מתשובת רבינו שהובאה לעיל לגבי תולעים שנמצאו 
ולכן לפי רבינו אם אדם אוכל תבשיל שנמצאו בו  לנקות מה שאפשר והיין מותר לכתחילה בשתייה.

ולא נאמר, שאותו תבשיל או אותו יין הם בחזקת  ם ואוכלם.ומעלה משליכ 3תולעים אפילו 
 מתולעים ואסור.

אלא חיוב של בדיקה. ולכן אם  ,לא יוצרת איסור אכילה לפי רבינו, חזקת מתולעחשוב להבהיר שו
 תולעים ומעלה בקלח חסה, יש חובה לבדוק לפני האכילה. וכן בתפוח וכדומה. 3נמצאו 

 

 גדר של בריה בתולעים:

 בינו בפרק ט"ז מאכלות אסורות:כתב ר

דִּ  ין מִּ ן ֲאסּורִּ י הֶׁ ֲהרֵּ ֲחטּו ָבֲעָזָרה, שֶׁ שְּ נִּ ין שֶׁ ַלֻחלִּ ָחָלב, אֹו שֶׁ ָבָׂשר בְּ לְּ ָכה שֶׁ ין ַבֲחתִּ הּוא ַהדִּ ם ו  וְּ יהֶׁ רֵּ בְּ
יָטה חִּ כֹות שְּ לְּ הִּ ָבַאר בְּ תְּ ּיִּ מֹו שֶׁ ן גִּ --ַבֲהָנָיה, כְּ כֵּ יַּה אֹוָתן.  וְּ בִּ ַּיגְּ ן, ַעד שֶׁ הֶׁ ָכל שְּ ין בְּ רִּ ה אֹוסְּ יד ַהָנשֶׁ

ם ַהָבָׂשר ין, אֹו עִּ ידִּ ם ַהגִּ ַבַשל עִּ תְּ נִּ ן --שֶׁ נֹותֵּ ין בְּ ידִּ ין ַבגִּ אֵּ ָאר ֻמָּתר:  שְּ ַהשְּ יהֹו וְּ בִּ ירֹו, ַמגְּ ַמכִּ ָמן שֶׁ זְּ בִּ



י הּוא חָ  מֹו, ֲהרֵּ י ַעצְּ נֵּ פְּ ָיה בִּ רְּ הּוא בִּ י שְּ נֵּ פְּ ירֹו, ַהכֹּל ָאסּור:  מִּ ינּו ַמכִּ ם אֵּ אִּ ר ַטַעם.  וְּ אֹוסֵּ שּוב וְּ
הּוא. ָכל שְּ  בְּ

 כלומר דבר שהוא בגדר של בריה לא בטיל אפילו באלף.

 

 וכן כתב בפרק ט"ו:

ים ַהֻמָּתרֹות יצִּ ם בֵּ ָקה עִּ לְּ שְּ נִּ רֹוַח, שֶׁ פְּ ָצא ָבּה אֶׁ מְּ נִּ יָצה שֶׁ ַאַחת --יח  ]יט[ בֵּ ים וְּ שִּ ם שִּ ָתה עִּ ם ָהיְּ אִּ
ָת  ן ֻמָּתרֹות; ָהיְּ י הֶׁ יא, ֲהרֵּ הִּ ָמּה, וְּ י ַעצְּ נֵּ פְּ ָיה בִּ רְּ יא בִּ הִּ י שְּ נֵּ פְּ ל:  מִּ רּו ַהכֹּ סְּ אְּ ָבד, נֶׁ לְּ ים בִּ שִּ ם שִּ ה עִּ

עּוָרּה. שֵּ יפּו בְּ הֹוסִּ ר וְּ כֵּ  ָעׂשּו ָבּה הֶׁ

 היא אבל אם אינו מכיר נוטלה, ושאר הביצים מותרות. כלומר, בזמן שמכיר את הביצה האסורה
  בששים. אותה אינה בטלה

ואחד, משום שהיא כעין בריה, ועשו לה סימן היכר, שכדי לבטלה, הצריכו ששים ואחד, אלא בששים 
 אבל דבר אסור שבוטל ממש בריה, אפילו כאלף לא בטיל.

לה מכאן אנו למדים שתולעת שהיא בריה ונתערבה במאכל, אפילו באלף לא בטלה, אלא אם נתבש
 וממילא בטלה בששים.או נידוכה שאז אינה בגדר בריה, 

 

וכל שלא  .צריכה להיות בבדיקה בעין רגילה ,רגיליםמארי בתשובה כתב שבדיקת עלי חסה ועלים 
 ,כל שלא רואה את התולעים בעין רגילה :כי לדעת מארי מותר באכילה. –רואה את התולעים 

כי לא ניתנה תורה  ,הירק מותר באכילה –ואפילו אם לא רואה אותם בגלל שצבעם דומה לירק 
 למלאכי השרת.

לשים את התירס מול האש ואז התולעים יצאו מהקלח, והתירס  - לגבי תירס כתב מאריכאמור, 
 מותר באכילה.

 

 

 

 

 

 


