
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 מעילי חורף חייבים בדיקה משעטנזהאם 
  .מיעוט המצוי. ו .כשיש רוב להיתר חובת בירור. ה נוהמציאות בזמנד.  .בדיקה מפני שעטנזג.  .תמסל"העכו"ם ב.  .איסור שעטנזא. 

  .בדיקת מדגםי.  .כשאין מיעוט המצוי. ט .גדר מיעוט המצוי. ח .מיעוט התלוי במעשה אדם. ז
 איסור שעטנז א.

איזה שעטנז אסור מה"ת ביו"ד סימן ש'  כ"ע ונו"בשו. ועי' "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו" י"א( פס' כ"בפ)דברים כתיב 
 חייבים בדיקה. בגדיםיש לדון איזה עתה ו. ואיזה אסור רק מדרבנן. ואכמ"ל

 (הבגד )לסמוך על הכתוב בתווית עכו"ם המסיח לפי תומוב. 
 פשתן.או  (כבשים) צמרבגד שאין בו הדון האם ניתן לסמוך על מש"כ בתווית ל ישוראשית 

כי הוא ידוע לכל הגוים שחייטי  ,אין להאמינו ,ואומר זה שאני מוכר הוא קנבוס ל"תאם גוי מסדסי' ז(  כלל ב) הרא"ש 'כת
למיחש דגוי לכך איכא ה ,ןפור בו כי אינו מצוי כמו הפשתישראל מחזרים על הכפרים לקנות מהם מטווה של קנבוס לת

. (כו"םישראל החשוד לתפור כלאים, דינו כעועיי"ש ד) ב סע' ב(ש)יו"ד סי'  ע"הטשו ווכן פסק ., ע"כלהשביח מקחו הוא אומר
לא כי  ,נאמןלולי שכוונתו להשביח מקחו היה הכא מ"מ  ,אע"פ שעכו"ם מסל"ת אינו נאמן בדאו'ד )ס"ק ב(הש"ך ופירש 

 בזמננו לא יודעים כ"כד אלא דאפשר .בתוויות הבגדיםהעכו"ם  מש"כל"ז לכאורה אין להאמין ולפי .איתחזק איסורא
 . שעטנז אינו לובשישראל הש

ולא  ,כי ע"פ חוקי הממשלה צריכים לדווח ,לסמוך על מש"כ בתווית ע"י החברה המייצרתבזמננו י"ל דניתן  בלא"ה מיהו
ע"י בדיקה איכא למיקם עלה דמילתא הרי בלא"ה ו .כי מחויב לדווח האמת י חששא דלהשביח מקחו מכווןשייך הא
כמו מיקרוסקופ  ע"י מכשיריםבזה"ז ודאי ניתן לגלות אם יש פשתן  ,קים על דבריופלמפק ואף .ססי' שב()ברמ"א כמבואר 

ה"ב תו, ו)ח"א סי' תצז ד"ה זו ברשב"א כמבואר ,ונאמנים ונתיהולא מרע לאומי"ל דועל כן  וכדו' )במקומות שמצויים מעבדות(

 הגר"או)סי' צח ס"ק ב( ש"ך ה וכן נקטודלא מרע נפשיה.  דהעכו"ם נאמן במסל"ת אף בדאו' במקום שכת' ש"א דף קו ח"ב טז:(
 . וכן פסקנפשיה רעמ דלאנאמן משום  האומן מן שקונים דבר כלש סי' קיד סע' ה(יו"ד ) וברמ"א בשו"עוכן מצינו . אות ב( )שם

 "יהתפא ,)סי' שב ס"ק ד( מהש"ך יוצאוכן  .ד( ק")שם ס במ"בו ס"ק א() במ"א ,סי' כ סע' א(או"ח ) בשו"עועי'  .(מד ססי׳) בשבע בארה

 .)או"ח סי' רנג מ"ז ס"ק יח( מ"גבפ ועי' .)פ"י הכ"ח ס"ק קכה( דרך אמונהב הוא כןו .)כלל קו אות כו( "אהחכו (שם פ"ט מ"ז יכין אות לו)
ומה  ,ם נאמן"דהיכן דאיכא למיקם עלה דמלתא העכו לענין שעטנזשכתב  )דעת תורה יו"ד שם ד"ה ועי' בש"ך( ם"למהרששו"מ 

  .א"א לעמוד על הדברכש היינו םנינאמ םשאינ אמרוש
מש"כ הוא על המרקם החיצוני של לפעמים  ק.ויות אינו מדויבתופעמים מש"כ ש ,אולם שמענו ממומחים בבדיקת שעטנז

מוצאים שמילוי הצווארון שפעמים  פוליאסטר, אעפ"כ 011%תוב עליה שהיא )כגון חליפה שכ הבגד ולא על החלק הפנימי
  .לדווחלא חייבים  5%-כ ע"פ החוק מה שפחות מכ"כמו .(ר ופשתןהוא צמ

 שעטנז בדיקה מפניג. 
ומנעלות כו' הברסין  מ"ז()פ"ט  כלאיםמס' ב תנןלחייב הבגד בבדיקה, דיש  לכאו' ,יתן לסמוך על מש"כ בתוויתוכיון שלא נ

בדיקה מפני שחזקתן  א"צרבי יוסי אומר הבאים מחוף הים וממדינת הים  ,לא ילבש עד שיבדוק)מיני מלבושים( הפינון 
בכל מקום  שתן מצויאבל עכשיו שהפ ,בכל מקום שתן מצוישלא היה הפכנאמר  דכ"ז ה"ד(שם ) ירושלמיב אמרוו .בקנבוס

 .)סי' שב סע' ב( השו"עו הכ"ח(כלאים פ"י ) ם"הרמב ,(ז 'כלל ב סיב, ובשו"ת יכלאים סי'  ל')נדה פ"ט ה רא"שה ווכן פסק .בדיקה םצריכי
יש לסמוך להתיר ללא ו שהפשתן ביוקר מן הקנבוס וטוב יותר לאומן לתפור ב ותבמקומש ד"ה אין( שם)ר"ש ה 'כתאלא ש
. ומבואר במקומות שהפשתן ביוקר מן הקנבוספסק להקל ש (שם סע' א) ע"בשו ויעוי' .)ל"ת רפג פא ע"א( ג"סמה ן נקטוכ .בדיקה

 .תיראהלדבעינן תרי הטעמים פסק  (אות ד) הגר"אדלא כב"ח. אולם  (ס"ק ד) ז"הט. וכין נקט סגימשתי הטעמים  'שבא
 )ללכת אחר הרוב( נינוד. המציאות בזמ

החוטים שתופרים בהם הם  אבל בזמנינו רוב ,חוטי קנבוסורק חוטי פשתן  היה בימיהםש 'שכת)שם אות יב(  ש"בערוה עי'ו
  , ע"כ.ם מאדיחזקהם טובים מאד לתפירה ומפני שהם  חוטי צמר גפן והם עיקרי החוטים ונמכרים לרבבות בחנויות

 .בפשתןדוקא תפרו שוע"כ אין לחוש ש הרבה סוגי חוטים ממינים שונים יצוי מ"מ פשתן מהאע"פ ש ,נובזמנ כן הואו
סוגים שונים ואף מהבגדים אינם דוקא מצמר אלא כן והם טובים לתפירה. ו מהפשתן טים זולים יותרחושאר הכ "וכמו

 .)ח"ז ססי' קצח( כותהל במשנהוכן הוא  תלוי בסוג הבגד(.והדבר ) , וא"כ חשש הכלאים רחוק יותרםממינים סינטטיי
לענין בגדים הבאים  ל"הם שעטנז וא"צ בדיקה כמבואר במשנה הנבשהבגדים שלנו הם כמוחזקים שאין  "לי מעתה

בהם הפשתן שואע"פ שיש מדינות  .ו על חזקתושעטנז ומעמידים אות והוא בחזקת שאין בהרי דהצמר  . והיינוממדינת הים
אזלינן אחר רוב מקומות שאין בהם שעטנז מ"מ  ,(מומחים בבדיקת שעטנזמשמענו  ,זול יחסית )כגון מדינות מזרח אירופה

 .מקומות אלומ הבגדאא"כ ידוע ש, פ"י הט"ו( שם) בראב"דכמבואר 
דמי לרוב לכאורה אע"פ שרוב זה ואזלינן בתר רובא.  ,תופרים ללא פשתן טיםיהחילומר דכיון שלמעשה רוב  ועוד יש

)חולין ט.  א"הרשב' כתמ"מ  ,)כ.( בבכורותכמבואר  לא אזלינן בתריה, ו(י בצורת עשיית הבגד)שהרי הוא תלו התלוי במעשה

 טעוהרוב הוא ע״י מעשה והמיעוט ממילא דלא עדיף רובא דע״י מעשה ממיכשה״מ ד (גרסינןד"ה ג. ברי"ף )חולין  ן"הרו ד"ה מר(
 מ״גפהו וכן פסק ע״כ. אזלינן בתר רובא,ם ממילא ויים במעשה או שניהם הכשהרוב והמיעוט שניהם תל , אבלדהוי ממילא

לינן בתר זבנ"ד א וע"כ .טז( אות)סי' קי כללי רובא וחזקה  ח"הכהו )שער רוב וחזקה סי׳ ד( בינ״אה ,נת ורדים סי׳ סא(יג)פתיחה שם אות כג ו
 וכןתן, ועיין(. נתינת הפשי באי ותלכי הוא רוב התלוי במעשה  לא הוי)ועוד י"ל דהכא  .תלוי במעשה מיעוטהאף רובא כי 

מפני שרובן בצרפת ללא בדיקה אע"פ שהפשתן מצוי שם הבגדים שבשם מורו, שיש להתיר כתב ש (שם) גמ"סב מבואר
  .דאזלינן בתר רובא )יו"ד ח"א ססי' עב( מ"באג וכן הוא .)יו"ד שם( י"בבוהובא  ., ע"כתופרין בקנבוס

והדר  בליסמדרוב כגון  מנהגדרוב מכח ע"פ גרסת הר"ח  (ד"ה ואסקה קדושין נ:) ן"רמבה לפי מש"כבזה  לעייןיש דני ווהעיר
 (שם) ברמב"ן. אלא דעי' אה"ע רס"י מה() ע"השו וכן פסק .פעמים שאדם נוהג כמנהג המיעוטש , כיוןלא אזלינן אחריו מקדשי,

 )כב. ברי"ף( בר"ן ולםא .(פ"ב סי' כ) ש"בראו (שם)ברשב"א וכן הוא ט. איסורא דאשת איש חששו למיעו שכתב דדוקא במקום
ברוב התלוי במנהג שאינו חיוב וכל אדם שרוצה יכול לנהוג כמנהג המיעוט ודאי חוששין למיעוט כת' ש )ד"ה אמר( בריטב"או

בתר רובא במקום שהדבר תלוי נים אם אזלינן וששנח' הרא ולפי"ז נמצא ומשמע דאף ללא חומרת א"א חיי'.. לחומרא
  .(אלזינן בתר רובאלא  הנ"ל ההולכים כגרסת הר דלפי כל הראשונים "אא איסורחוץ במקום ) בנ"א נהגבמ

הביא )אות ח(  א"הגרו. חששודדוקא במקום איסורא דא"א  כהרמב"ן נקטו אות ח() ש"ערוההו ס"ק א(שם ) ט"זהולמעשה 
 באבני מילואים אולם .)ס"ק ב וי( ש"בבועי'  .נקטו כהריטב"א אות ח( שם)הכה"ח ו (יו"ד סי' יח אות טו) ח"והב שתי הפירושים.

הבית  כן הוכיח וכבר ומבואר דלא כהריטב"א. .לרדיא זבנידרובא דאזלינן בתר רו במוכר שור לחב)צב.( הוכיח מב"ב )ס"ק ב( 
אני דשקושייתם  ליישב 'כת (ד"ה וכעין )או"ח סי מא ס"והכת. ס"ל דדוקא בא"א החמירויטב"א דע"כ גם הר 'וכת )שם( מאיר
אין לחוש ו לדבר יש טעם על כרחךונוהגים לתפור ללא פשתן  החייטיםה"ה בנ"ד ש דאיכא טעם למנהג. ולפי"ז התם

התנהג השולח עורר ספק שמא ע"כ מתו ,סבלונות ושלחכבר נשדשאני התם  ,הא דהרמב"ןובלא"ה נ"ד לא דמי ל .שהשתנה
 . (שם) ב"חבעי' . ו, אבל בנ"ד אין טעם לחוש שמא הבגד הוא מהמיעוטמיעוטכה

 
 
 

  סאה תווהאם מותר להל
 בסאה בדבר מועט

לא יאמר אדם לחבירו הלוני כור חיטין  )ב"מ עה.( תנן 
רן. אבל אומר לו הלוני עד שיבא בני  ואני אתן לך לגו

או עד שאמצא מפתח. והלל אוסר. וכן היה הלל אומר  
לא תלוה אישה ככר לחברתה עד שתעשיה דמים שמא  

 יוקרו חיטין ונמצאו באות לידי ריבית.
דכיון דיש   -אבל אומר לו הלויני עד שיבא בני  ופרש"י

לו שפיר דמי, דהא סאה בסאה דרבנן הוא דלאו נשך  
 ורייתא, וכי יש לו לא גזור.דא

אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה  בגמ'ואמרינן עלה 
 כדברי הלל, ולית הלכתא כוותיה.

וכן היה הלל אומר לא תלוה   בגמ'ועוד אמרינן עלה 
אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי הלל  -אשה וכו' 

לוים סתם ופורעים סתם. ואמר רב יהודה  "אאבל חכ
בני חבורה המקפידים זה על זה עוברין  אמר שמואל 

משום מדה ומשום משקל ומשום מנין ומשום לוין  
 ופורעין ביו"ט, וכדברי הלל אף משום ריבית.

ככרות סתם בלא קציצת דמים, שלא   -לווין  ופרש"י
החמירו לדקדק באיסור סאה בסאה כל כך.  

שאין מוחלין על דבר מועט   -המקפידים זה על זה 
 ות זה את זה במידה במשקל ובמנין.ומקפידין להלו

ודוקא במקפידים   -פירשו עוד )ד"ה וכדברי הלל(  ובתוס' 
אסר הלל כדאמרינן בני חבורה המקפידים, אבל 
שאין מקפידים שרי, אע"ג דבמתני' איירי בסתם  
בנ"א סתם בנ"א הם מקפידים ולא מחלי על מה  
שנתייקר ושוה יותר אלא משום שכר הלואה. ורבנן 

פי' במקפידין דמחלי על דבר מועט ונותנין שלא  שרו א
בתורת ריבית. ואפי' לא מחלי איכא למימר דטעמא  
דרבנן דשרו לפי לא החמירו באיסור סאה בסאה כ"כ 

 לאסור אפי' ככרות כדפי' בקונטרס.    
ומבואר בדבריהם דלדעת חכמים אין בהלוואת דבר  
 מועט כככר משום איסור ריבית דרבנן דסאה בסאה.

אסור ללוות סאה   -)יו"ד סי' קס"ב(  הטורפי"ז פסק וע
בסאה וכל דבר חוץ ממטבע וכו' דשמא יתייקרו  
ונמצא שנותן לו יותר ממה שהלוהו. אם לא שיעשנו  

כו'. ואם יש לו  דמים שאם יתייקרו שיתן לו דמיו ו
וכו' לוה עליה כמה סאין וכו'. וכן   ללוה אפי' סאה א'

 ת סאה בסאה וכו'.  אם יצא השער שבשוק יכול ללוו
ה ככר  אשה שלותה מחברת -ובהמשך דבריו שם כתב 

 אין לה ולא יצא השער. אין צריך שתעשנו דמים אפי'
שביאר דחכמים )מה.(  הרי"ףכתב דמדברי  הב"יאולם 

דאמרו לוין ופורעין סתם איירי על שער שבשוק,  
משמע דאי לא יצא השער שבשוק בכל גווני אסור בין  

)פ"י מהל'   הרמב"םר. וכן נראה מדברי בסאה ובין בככ

שלא חילק בזה. ולפי דעתם צ"ל דמאי  מלוה ולוה ה"ג( 
דאמר וכן היה הלל אומר וכו', לאו משום דשמעינהו  
לרבנן דשרו בככר טפי מבסאה, אלא לישנא דרבותא  
נקט דאפי' ככר לא סגי שער שבשוק ויש לו. וקאמר  

אישה   תנא דהלל אוסר שכן היה הלל אומר לא תלוה
וכו'. והא דקאמר רב יהודה בני חבורה וכו' וכדברי  
הלל וכו' היינו אפי' יצא השער ויש לו, דאי לאו הכי  
אף רבנן מודים. והא דקאמר בני חבורה המקפידים  
דמשמע דאי לאו דמקפידים הוה שרי, י"ל דס"ל  
לרי"ף ולרמב"ם דסתם בנ"א מקפידים. ודברי 

 רע. ע"כ.אין להם הכ)פ"ה סי' ע"ה(  הרא"ש
אסור   -וכתב המחבר סתם )סי' קס"ב ס"א(  בשו"עוהנה 

ללוות סאה בסאה אפי' לא קצב לו זמן פרעון, ולא כל  
דבר חוץ ממטבע כסף היוצא בהוצאה וכו', אם לא  
שיעשנו דמים וכו'. ובס"ב וג' הוסיף דאם יש לו מעט  
מאותו המין או שהיה לאותו המין שער בשוק קבוע  

 סאה.מותר ללוות סאה ב
יש מי שאומר   -כתב )על ס"א(  בהגהותיוהרמ"א ואילו 

דמותר ללוות ככר לחם בככר לחם כמטבע של כסף,  
דמאחר דדבר מועט הוא ולא קפדו בני אדם להדדי  

 בזה. וכן נוהגין להקל.  
והיינו דהמחבר לשיטתו דס"ל הרי"ף והרמב"ם פליגי 
על פי' הרש"י והתוס', ואף בדברי הרא"ש אין הכרע 

ברי הרש"י והתוס'. ועל כן לא הביא דבריהם כד
לדינא וסתם לאסור כל הלוואת סאה בסאה ]וכ"כ 

דמדברי הרמב"ם והשו"ע שהשמיטו  )ס"ק ה'(  הגר"א
האי דינא משמע דס"ל לאיסור[. ואילו הרמ"א הביא  
דברי הרש"י והתוס' וש"ר דס"ל דהלוואת סאה  

 בסאה בדבר מועט מותרת וכמו שפסק הטור.

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
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 כשיש רוב להיתר חובת בירור. ה 
לא אזלינן לא בתר רוב ולא בתר שניתן לברר  במקום הא דמבואר במשנה דסמכינן שחזקתן ללא שעטנז, דהאדצ"ע אלא 

, שרוב הרגילין לשחוט הם כל אדם מותר לאכול משחיטתחולין דריש ב גמ'פסק ע"פ ה)יו"ד סי' א סע' א(  השו"עהנה דחזקה. 
סומכים על החזקה. אבל אם הוא לפנינו, צריך לבדקו אם הוא מומחה ויודע אז , כשאינו לפנינו, ד"אבבחזקת מומחין. 

שכת' ע"פ תוס' ורש"י  (ימן טשער רוב וחזקה ס) "אנבב]ועי'  ברר עליו לעשות כן.היכן שבידו לד, ע"כ. מבואר הלכות שחיטה
 [.אם אינו לפנינו אלא שהוא בעיר צריך לשאלו 'אפיד

בדוק, אם הוא השוכר בית מחבירו בי"ד ואינו יודע אם הוא ש)ד.(  בפסחים שפסק ע"פ הגמ' (סי' תלז סע' ב) ע"בשו הואוכן 
 , ע"כ.ואם אינו בעיר, חזקתו בדוק ,בעיר שואלו אם בדקו

כל י"ח  דמהאי טעמא לא בדקינן אחר)יב. ד"ה פסח(  י"רשכתב ו .בתר רובא דבעלמא אזלינן )יא.( חוליןבמאידך מבואר אלא ש
 . נ"ללברורי מבררינן כ דאפשרהא כל היכא ו לא חיבב לבדוק אמאי . וצ"ע)יו"ד סי' לט סע' א( עשו"ה. וכן פסק , ע"כטרפות

אבל  ,דשאני בהמה שהיא בחזקת כשרה משנולדה מהא דפסחים כת' ליישבו (ד"ה השוכר זתל 'סי "חאו) הב"יכבר עמד בזה ו
איכא לברורי לא סמכינן אחזקה היכא דלעולם דדכוונתו  )שם ס"ק ד( המ"א שריופ .בית כל השנה בחזקת שאינו בדוק הוא

 האבל הכא כל השנ ,תדהתם לא היה לו מעולם חזקת טרפו ,סמכינן אחזקהדי"ח טריפות ל א דמיול ,כמ"ש בי"ד סי' א'
דומיא דשחיטה דבהמה בחיי'  ,לכתחלה העלי נןהי' בחזק' חמץ ובחזקת בדוק אתה בא להוציאו מחזקת חמץ לא סמכי

  .(שם ס"ק ט) ב"המוכן פסק  .ט(י על הש"ך ס"ק)יו"ד סי' קפז  "רגמהד והביאו ., ע"כבחזקת איסור אבר מן החי עומדת
כמו בהמה דהויא בחזקת כשרות  ,קבוע ואתיא ממילא מצד טבע העולםאו הרוב החזקה דהיכן דכתב )סי' ח אות ח(  ח"והב

כהא  ,ןוקתיעשה מעשה ממילא אלא תליא במעשה האדם ש םאינאו רוב שחזקה אבל  ,אזלינן בתר רובא ,משעה שנולדה
 )והוי כרוב התלוי במעשה שלא אזלינן בתריה( לא סמכינן אחזקה דשמא נתקלקל ,דכל מומחין אצל שחיטה ובדיקת חמץ

  ומ"מ חובת בירור זה היא במקום דליכא טורח. ,שכן עיקר (שם) א"ינבהוכתב  וע"כ אם בידו לברורי עליו לברורי.
לענים בידקת הציצית לפני לבישתו  כתבו)ועיי"ש ש )ס"ק כב( ב"המנקט  דבריווכ .דברי הב"חדחה ס"ק יא(  סי' ח) א"המ אולם

 (. ש"מחצהב עיי"ש .יסורבשלימותם כי החזקה שם גרועה ודמי לרוב שיש בו חזקת א יש לבוקדם שהם
רחא א"צ לברורי אף בחזקה דכל היכא דאיכא ט (ט אות חכלל נ) נחת יעקבהמדהנכון בזה כמ"ש כתב )פתיחה לסי' לט(  פמ"גוה

 סמכינן ארובא, ע"כ. הוה טורח גדולדבדיקת ח"י טריפות  "הומשו, כא טירחא אף ברוב וה"ה ס"ס צריך לברוריוהיכא דלי
יו"ד סי' ) בביאור הגר"אועי' ] .שכן הדין אף במקום איסור דרבנן ()סי' תלז א"א ס"ק ד ג"בפמועי'  .)סי' תלז ס"ק ב( ח"הפרוכן נקט 

 וט המצויעדיש מייש לשאול משום דאם שוחט לפנינו  (ג: ברי"ף ד"ה והיכא) ן"הרו להלןהמובא  ן"הרמבשנקט כדעת אוות ד( א 
 .[מש"כ בזה (יו"ד סי' א קו"א ס"ק ה) ז"בגרועי'  .שאינם בקיאין. ולמיעוט המצוי חיי' כמבואר להלן

ור לבגד דאין חזקת איסכיון לדעת הב"י א' מתרי טעמי דא"צ לברר אם יש בהם שעטנז בגדים המעתה י"ל לענין בדיקת 
דומיא די"ח טרפות דפעמים איכא  ,אע"פ שפעמים שיש בהם שעטנז אין כאן חזקת איסורו)כמבואר בש"ך הנ"ל באות א' 

בטבע מ"מ חזקה ורוב קבועים  כאן איןאף אם נימא דב"ח אע"פ דלדעת הב' טרפות ומ"מ אזלינן בתר רובא וא"צ בדיקה(. 
  ט המצוי כמבואר להלן(.כיון דאיכא טרחא לבדוק י"ל דלא חייב בבדיקה )אא"כ איכא מיעו

 מיעוט המצוי. ו
 וכ"כ .משום דשכיח בה ריעותא בדקינן נקובת הריאה מ"מ לא בדקינן כל י"ח טרפותשאע"פ ששכתב  (שם) י"רשב אלא דעי'
טעם( )חולין ט. ד"ה ועוד  הרשב"או .אלא במקום דלא אפשרשאין סומכין על רוב גרוע ושמיעוטו מצוי )חולין ג: ד"ה עכשיו(  הרמב"ן

 ט' לסייו"ד ) שו"עב כן פסקו .הוא קרוב ומזומן לראותוועוד משום ששסרכות הריאה דבר מצוי ולמיעוט מצוי חששו תב כ

הרחש מצוי ש ירקותלענין בדיקת  סע' ח(סי' פד יו"ד ) שו"עבהמובא  (רעד 'א סי"ח) רשב"אבוכן מצינו  .לענין בדיקת הריאה (סע' א
  דיש לחוש למיעוט המצוי.ולפי"ז י"ל דה"ה בנ"ד  .בהן

אין זה אלא נקט שש (ה"ז )שחיטה פי"א ם"רמבכה דלא היא מדרבנן, זושחובת בדיקה  (שם) ש"ריבוב (' רנחסיח"א ) "אבשרבועי' ]
 ג"הפמ. וכן נקט שם השו"עמשכן משמע כת'  ס"ק ג וס"ק ח()הש"ך ומדרבנן.  חיובהש סע' יז(שם סי' לט ) א"הרמ וכן פסק מנהג.

)יו"ד שם אות  והכה"ח )סי' נה ס"ק לא( המ"בוכן פסקו  . (ד"ביצה פ"ג ה)בירושלמי  הואשכן ואו"ח סי' ח א"א סס"ק יא( ש"ד ס"ק ג ו סי' לט)

 .[ס"ק י(שם ) ת"בדרכ. ועי' ה(
 . מיעוט התלוי במעשה ז

 אולם תולעים בפירות.גון סירכות בריאה ובמיעוט הבא ממילא ע"י הטבע כשחששו  מצינו דעד כאןבזה,  דיש לעייןאלא 
כמבואר לא חשיב רוב כמו רובא דתליא במעשה ו י"ל דלא חיי' ליה, הבגד( בתפירתכגון שעטנז )שתלוי התלוי במעשה איסור 

אלא  ,)ח"ב סי' כח( דובב מישריםב ושוב העירוני שכ"כ ליה. 'לא חייאמיעוט דתליא במעשה ה"ה , ולא אזלינן בתריה לעיל
 ,דהתם איכא חזקה לעירוב שהרי נבדק וע"כ כתב שם שאין לחוש למיעוט שמתקלקלים ע"י מעשה, והכא אפשר דגרע טפי

וכן מבואר  .אף בכה"ג חוש למיעוטנו שוב יש לימ"מ כיון שהוא ארוג לפנ ,שעטנז ון בכי אע"פ דהכא הצמר הוא בחזקת שאי
 .(דה וכן משמע להדיא )סי' יז במשכנות יעקב 'ועיעוט המצוי. שבנ"ד יש לחוש למי )יו"ד ח"א ססי' עב( מ"באג
 גדר מיעוט המצוי. ח

 'כת )סי' יז( במשכנות יעקבורגיל להיות. אולם  שהוא קרוב למחצה )סי' קצא ד"ה גם( הריב"ש כתב ולענין גדר מיעוט המצוי
 הגרשז"א זצ"ל והכרעת .)ח"ג סי' קיג( תבקובץ תשובוו (יו"ד סי' לט ס"ק גדעת תורה ) רש"םההמ. וכן פסק עשרהמ 'הוא חלק אד

)ח"א סי' פא ד"ה אלא דלי וד"ה  בשבט הלוי ועי'. להתחשב בשיעור של המשכנות יעקב דטוב שאלה א( 071)בדיקת המזון כהלכה ח"א עמ' 

  .מש"כ בזה ומ"מ(
א בכמות שהרי מסתבר שאם ימצ ,שיחשב מיעוט המצוי שעטנזחשש  הםשיש ב בגדיםדלא נתבאר מה היא הכמות של אלא 

נר' שיש להתייחס ן בדיקה מתולעים דישכת' לענ )יו"ד תולעים אות יג( במבית לויועי' ולה של אלפים שאינו מיעוט המצוי. גד
דתלוי בכמות שרגילים לקנות אם שק  (4הגה  007 'בדיקת מזון כהלכה עמ) הגריש"א זצ"ללכמות שרגילים לקחת ולבדוק. ודעת 

י המנות שמחלקים לכל סועד מתחשבים בכמות כולה ולא הולכים לפ )כגון במלון(ולה או שקית ואם מבשלים כמות גד
ולא לפי נתונים הנמסרים  )הבאים מאותם מדינות( אזילנן בתר בגדים שקונה בביתובנ"ד דבנפרד. ולפי"ז לכאורה ה"ה 

  . וצ"ע.ר שיש מיעוט המצוי(גם לדעתם א"א לקבוע באופן ברובאמת )ו הבודקים כמויות גדולות הרבה יותר ע"י מעבדות
 כשאין מיעוט המצוי. ט

מ"מ יש מקום לדון שראוי  ,דיקהאין משום מיעוט מצוי ליכא חובת בוהנה אע"פ שמבואר לעיל דהיכן דאיכא רובא ו
יות אנו אוכלים ביצים צלו "הרוב ביצים שאין בהן דם ומשו הולכים אחרדאות נ( מא"א פ"ג ) "מהגהבדמצינו  ,להחמיר לבדוק

 וכן פסק .ומה שרוצים לבדקן כשרוצים לטגנן או לעשות מהן תבשיל חומרא בעלמא הוא ,יבדקהשאינן יכולות ל אע"פ
דמנהג זה הוא  'שכת (ס"ק כא) שלחן גבוהב ועי' שנהגו לבודקם ביום.  א"הרמדא"צ בדיקה. והוסיף סע' ח(  ו)יו"ד סי' ס השו"ע

 ,לערבם במאכל והוא ביום שיכולין לראות אם יש בהם דם ם"ה שוברים אותדבלא ,דוקא כשעושים מהביצים מאכל וביום
אינו אלא חומרא יתירא ולא ראינו ולא שמענו מי  ,ע"מ לבודקם םאבל כשרוצה לאכלם צלי או מבושל המחמירים לשבר

טרחא ברוכה לענין בדיקת שעטנז שכולפי"ז  צ לבדוק אחר המיעוט אא"כ הוא בקל ולפניו.מבואר דא" ., ע"כשנהג כן
ואפשר דס"ל  כיון שניתן לברר ע"י בדיקה יש להחמיר לבדוק.דנקט  )שם( באג"מבדוק. אולם ל להחמיר א"צ והוצאת ממון

 .)סי' לט ס"ק א( בדרכ"ת ועי' .כנ"ל באות ה' איכא משום חובת בירורד י"א גבכה"ודלא חשיב הדבר טרחא 
 מדגםבדיקת י. 

ני תולעים במקום שהחשש לענין בדיקה מפ 'כת )ח"ג סי' יא( ץ"בתשב הנהמדגם. ד יש לדון האם ניתן לסמוך על בדיקתאכתי ו
, הנשארים מאותן הנבדקין הם בחזקת היתר ומותריןה, ושיעור סעודכלומר בדיקת  ,דמהני בדיקה מדגמיתהינו רחוק, 

 ,בודק מקצתן ,קצת מתולעיםאף שלפרקים נמצא ביניהם  ,אם אין דרכן להתליעש 'כת( סה אותפד  'סי )יו"ד ש"הערוהו .ע"כ
ש ואזנר הגר"ו (1הגה  011עמ' פ"ה  בדיקת מזון כהלכה) הגריש"א זצ"ל וכן פסקו .מצא בהם תולע מסתמא כולם כשריםואם לא 

 ע"השוו (סי' רעד) רשב"אה ו שפסקוכמ ,בדיקה זו לא מהנימצוי הא מיעוט אולם במקום דאיכ .(1הגה  011עמ' פ"ה  בדכהמ"כ) ל"זצ
 ם עושים בדיקה מדגמית מהני. אשי"ל בבגדים שלא מצוי בהם שעטנז ולפי"ז  .(שם) ץ"בתשבוכן הוא  ,(ח)סי' פד סע' 

וכדו' עלולים להחליפו  איזה בדייצור אם יש צורך בה במשךכי פעמים  מיתסמוך על בדיקת מדגלקשה שושמענו ממומחים 
רת בפרט כשסחורה נמכו ,אחוזים של שעטנזדאות להפחית ובר גורם בובאופן זה הד מ"מבדבר שיש בו שעטנז. אלא ש

 .אם ימצאו שעטנז באחוז גבוה אנשים לא יקנוש שידוע להם לחברות המוכרים במקומות של שתו"מ

   
בגדים שלא  ב'. )ועי' באות ח' גדר מצוי בזה( שתםים טרם לבקדלבבגדים שמצוי בהם שעטנז יש חיוב  א'העולה לדינא, 

בשעת ו .קיל טפי מיתואם פס הייצור עבר בדיקת מדג .לבודקןומ"מ ראוי  ,ים מבדיקהפטור מעיקר הדין ,וי בהם שעטנזמצ
 תבאר דינו בס"ד בגליון הבא.ר, יהדחק כגון שאין לו בגד אחר לשבת או להגן מפני קו

סי' ת"נ דהביא דברי רש"י דישראל   או"חבטור עוד  ]ויעויין
שלוה ככר מחברו קודם הפסח צריך לפורעו אחר הפסח.  

ות א' ד"ה ואם(  "ג ט: א)שלט הגהות אלפסיהביא דברי  שם ובד"מ

דיש מקומות שנהגו שלא ללוות אשה ככר מחברתה לפני  
הפסח שתשלם לה לאחר הפסח, וכמדומה אני שמשום חשש  

 .     [ית נגעו בה דאסור ללוות סאה בסאה או ככר בככרריב
ישראל שלווה ככר  -שכתב )שם ס"א(  בשו"עוע"ש 

מחברו קודם הפסח צריך לפורעו אחר הפסח ויש בו  
הביא דברי  )ס"ק א'(  ובמג"אגזל אם אינו פורעו. 

שיש מקומות שנהגו איסור לכתחילה )הגה"ט(  הכנה"ג
)הגה"ט   בכנה"גמעיין ללוות לפני פסח ולפרוע אחר. וה

יראה דהעתיק דברי הריא"ז המובאים בשלטי  ס"ק א'( 
גיבורים דכמדומה שמשום חשש ריבית נגעו בה.  

ופה תירי"א מקום שנהגו הוא שלא   -]והוסיף שם הכנה"ג 
ללוות ככר אפי' על מנת לפורעו קודם הפסח ולשלמו אחר  

שלוה  ביאר דמש"ה כתבו ישראל )א"א ס"ק א'(  ובפמ"גהפסח[. 
לשון דיעבד. וציין לדברי הרמ"א ביו"ד סי' קס"ב ס"א  
 דמותר ללוות ככר בככר דהוא דבר מועט ולא קפדי אינשי[.

וא"כ לכאו' נמצא לדינא דלדעת בני ספרד ליכא ההיא  
 התירא דהלוואת סאה בסאה בדבר מועט.

)למהריק"ש זצ"ל שהיה מבני   ערך לחםאולם יעויין בהגהות 

יש מתירין ללוות ככר בככר  -שכתב ס"ס קס"ב(  -ספרד 
אפי' אין לו ולא יצא השער, דלא קפדי שכנים בדבר 
מועט כזה. ואע"פ שיש מחמירין ומדמין אותו  

 להלואת סאה בסאה, העולם נהגו להתיר.
סי' קס"ב(  -)שהיה ג"כ מבני ספרד  בשולחן גבוהויעויין עוד 

את דברי הב"י באורך, כתב  )בס"ק י"ד( דאחר שהביא 
ועל זה סמכו הבעלי בתים   -על דברי הרמ"א  בס"ק ט"ו()

להלוות ככר בככר כשאין לו ככר לחם, אף על פי  
שככרות בעלי בתים אינן שוות במשקל במדה 
ובמשורה כאותם שמוכרין בשוק, אלא אחד גדול  
מחברו, ולפעמים לוה ככר קטן ופורע גדול, אפילו הכי 

דול ופורע  לא קפיד, דלפעמים הוא בהפך שלוה ככר ג
קטן, וגם שכנו אינו מקפיד על זה וכיון שאין מקפידין  
מותר לכו"ע, דמה שאסרו הרי"ף והרמב"ם ז"ל היינו 
במקפידים, הא אין מקפידים שרי גם לדידהו, כנזכר 
לעיל בלשון רבינו שבבית יוסף, וכן כתבו התוס' שם  

 בד"ה וכדברי ב"ה אף משום רבית יעויין שם.ע"כ.
יר להלוות ככר בככר אפי' לדעת  הרי דלמעשה הת

    הרמב"ם והרי"ף כיון דחזינן דלא קפדי אנשי בזה.

באו"ח סי' ת"נ כתב על דברי המחבר שם דצריך   ובפר"ח]
ואיסור ריבית ליכא כיון דהוי דבר   -לפרוע הככר אחר הפסח 

 בהג"ה[. מועט דלא קפדי אינשי כדאיתא ביו"ד בסי' קס"ב
אסור   -עקב אות א'(  ')ש"ש פר חיהבן איש וכן פסק לדינא 

רות,  יללוות סאה בסאה וכו', ואיסור זה נוהג בכל הפ
א"כ מלווהו דבר רות יש בהם יוקר וזול. איבכל הפכי 

מועט שאין דרך בנ"א להקפיד על יוקרו וזולו, כגון  
ככר לחם שהאשה לווה מחברתה, שלא החמירו  

 חכמנו ז"ל לדקדק באיסור ריבית דרבנן כל כך.
נן דאף דבדברי הב"י מבואר לאיסור, וכן משמע  וחזי

מדבריו בשו"ע שסתם כדברי הרמב"ם. מ"מ לדינא  
 אף מבני ספרד נהגו להקל בדבר.

 
 

 

 

 עשרה בטבת םצו ןעני
ה"ר דוד אבודרהם כתב בהלכות תענית שעשרה בטבת הוא  "

משונה משאר תעניות, שאם היה חל בשבת לא היו יכולים  
בעצם היום  )יחזקאל כד ב( לדחותו ליום אחר מפני שנאמר בו 

)ב"י או"ח   הזה כמו ביום הכיפורים. ולא ידעתי מנין לו זה".

ור שמח פ"ה תעניות ה"ו מה שביאר. ובחי' הגר"ח  ועי' א] סי' תק"נ(

על הש"ס )סטנסיל( ר"ה י"ח. ובקונטרס חנוכה ומגילה עמ' לח בשם  

 [. וע"ע רש"י במגילה ה. ד"ה אבל שחולק על דברי האבודרהםהגרי"ז
"טעם למה גבי י' בטבת אם היה אפשר שיחול בשבת היה   -

ך בבל על  צמים בו ביום. כי כתיב "בעצם היום הזה סמך מל
ירושלים" היינו שבת שנקרא עיצומו של יום, כי בעוון חילול 
שבת סמך מלך בבל והיה בטוח שילכוד ירושלים, דכי היכי  
שהמענג שבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, כך המחלל שבת  

 )דרשות חת"ס צ"ט(נותנים מצרים ומצירים בלי נחלה". 

ן ביהמ"ק  בכל שנה בעשרה בטבת דנים מחדש על בני
"עוי"ל כי באותו יום שסמך מלך בבל למטה על   - וחורבנו

ירושלים כמו כן ישבו ב"ד שלמעלה אלו מיימינים אלו  
 משמאילים עד שגברו המשמאילים ונחרב הבית.

והנה אין לך שנה שאין קללתה מרובה מחברתה, וכל דור  
שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו, נמצא שבכל  

נתחדש חורבן חדש, וזהו בכל פעם כשמגיע אותו  שנה ושנה 
יום של עשרה בטבת שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כן  
בכל דור ודור יושבין ב"ד שלמעלה וגוזרין החורבן של כל  

 ...שנה ושנה
וידוע דעל צרה שעברה כמו יום שמת בו אביו ואמו אין אנו  
מתענין בשבת אבל תענית חלום מותר להתענות, דבשביל  
עונג שיש לו שמבטל צרה העתידה לבוא עליו לא מעונה הוא,  
הלכך תענית ט"ב דזהו רק על צרה שעברה לא דחו שבת,  
אבל תענית י' טבת זהו על ביטול צרה העתידה עונג הוא,  

)תורת משה להחת"ס ז' אדר, הובא בסידור   והיה דחי שבת".
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