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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

וישלח-הסתכנות למצוה ולממון

גליון
שמ"ד

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

מדברי המהרי"ץ חיות [בספרו תורת נביאים, הביאם החתם סופר בשו"ת חלק א סימן רח], 
שם  החת"ס  אולם  המצוה.  לקיים  כדי  סכנה  לכלל  עצמם  הכניסו  שהלויים  שלמד  מבואר 
ומה  מלמול.  מהם  מונע  רבינו  משה  היה  סכנה  בזה  היה  שאילו  וסובר  בתוקף,  עליו  חולק 
שבמחניהם.  לעננים  צפונית  רוח  להם  שנכנס  נס  להם  שהוחזק  מכח  זה  היה  הלויים  שמלו 

ולכן, הלויים היו מחוייבים למול, ושאר העם היו אסורים ע"פ דין למול.
שעת  של  שהמילה  הסוברות  דעות  ישנם   , דהנה  הסכנה.  אף  על  למול  ציווי  מצינו  ומאידך 
יציאת עם ישראל ממצרים התקיימה בליל ט"ו, לילה לפני יציאתם ממצרים. ויש להקשות 
שהלא למול ולנסוע למחרת יש בזה משום סכנה, כמו שראינו אצל מילת בנו של משה לעיל, 
והרי כאן ידעו שלמחרת המילה הם יסעו, ובכל זאת נצטוו למול. וביישוב הדבר כתב החת"ס 
[בחלק ה בהשמטות סימן קצא], 'הוראת שעה היתה ומאת ה' היתה זאת, הוא ציוה שימולו 

ויסעו וישלח דברו וירפאם'.
ומעתה אפי' אם נימא שמילה ביום הח' יש בה משום סכנה, אין להביא ראיה ממצוות המילה 
לשום מצוה אחרת, שהלא המילה ביום הח' בבחינת הוראת שעה היא, שהוא ציווי מאת ה' 

על אף הסכנה שכלול בה, 'והוא ציוה שימולו, וישלח דברו וירפאם'.

זהירות ונקיות הצדיקים
רבי אבא קליינרמן

"ויירא יעקב מאד ויצר לו וגו'". (פרק ל"ב פסוק ח').
ופרש"י, ויירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים.

יש להעיר דלכאורה יש כאן אריכות לשון ברש"י דהמילה "אחרים" מיותר שהיה יכול לומר 
בקיצור ויירא שמא יהרג ויצר שמא יהרוג, התוספת שמוסיף רש"י שמא יהרוג הוא את אחרים 

אומר דרשני.
ונראה לומר שמרומז כאן ברש"י דבר נפלא, דהנה בגמרא בגיטין (דף נ"ו א') מובא המעשה 
עם קמצא דבר קמצא שהיה בזמן חורבן הבית, וכתוב שם שאחרי שסילקו אותו מהסעודה, 
"אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה, שמע מינה קא ניחא להו, איזיל איכול בהו קורצא 
(מלשינות, רש"י) בי מלכא. אזל אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאי וכו'. שדר עלוייהו לנירון 
קיסר, כי קאתי וכו' אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקיך, אמר ליה ונתתי את נקמתי באדום ביד 
עמי ישראל (על ידי עמי ישראל, רש"י) וגו', אמר קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה ובעי 

לכפורי ידיה (לקנח ידיו, רש"י) בההוא גברא, ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה רבי מאיר וכו'".
והנה נירון קיסר הזה שהתגייר וזכה שיצא ממנו התנא הקדוש רבי מאיר, הוא מאדום ואדום 

הוא מזרעו של עשיו, וא"כ עשיו הרשע זכה שיצא ממנו תנא קדוש כזה כרבי מאיר.
והנה בגמרא בהוריות (דף י"ג ב') איתא, דמשום מעשה שהיה קנסו את רבי מאיר שלא יאמרו 
בש"ס  שכתבו  מקום  כל  וא"כ  "אחרים",  בשם  מאיר  רבי  של  שמו  את  וקבעו  משמו  הלכה 

אחרים הכוונה היא לרבי מאיר.
ומעתה יש לפרש שזהו מה שהוסיף רש"י וכתב ויצר לו שמא יהרוג הוא את "אחרים", ולא 
כתב בקיצור שמא יהרוג, שבא לרמז שיעקב לא פחד ממה שהוא יהרוג את עשיו לבדו שמזה 
לבד אין לו פחד, שעשיו הוא רשע שחייב מיתה ואין לו פחד מזה שמא יהרגהו. אלא עיקר 
הפחד היה אצלו שמא יהרוג את "אחרים", דהיינו שמא יהרוג את התנא רבי מאיר שמכונה 
בשם אחרים שהוא עתיד לצאת מעשיו, שאם עכשיו הוא יהרוג את עשיו, לא יהיה לנו את 

התנא הקדוש רבי מאיר, שעתיד לצאת מיוצאי חלציו.

זהירות ונקיות הצדיקים
רואים מזה את גודל מעלת הצדיקים, שאפילו בעת סכנה, שהיה חשש גדול שכאשר יפגוש 
את עשיו, עשיו יצא למלחמה כנגדו, ולכאורה היה מן הראוי שבעת הזו יחגור את כלי מלחמתו 
להיות מוכן להרוג את עשיו וכל האנשים שעימו על זה שהם באים להורגו, ולא יחשב שום 

חשבונות אלא ישים לנגד עיניו את המטרה להרוג את הרשעים הללו ולאבדם מן העולם.
ובכל זאת יעקב נהג בעצמו מידת הצדיקים וחישב חשבונות של כל העתיד שלא תצא תקלה 
מתחת ידו, ושווה להשאיר את עשיו בחיים בשביל שבעוד כמה מאות שנים יצא תנא קדוש 

כרבי מאיר מיוצאי חלציו.
ומצינו את המידה הנשגבה הזו גם אצל משה רבנו, שכאשר ראה איש מצרי מכה איש עברי 
ב'  פרק  (שמות,  שמות  בפרשת  בפסוק  כתוב  הזה,  המצרי  את  להרוג  שצריך  וסבר  מאחיו, 
פסוק י"ב) "ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויטמנהו בחול". ופרש"י, "וירא כי 
שאין  הדורות  סוף  עד  ביחוסו  שבדק  עד  הרגו  שלא  שיתגייר".  ממנו  לצאת  עתיד  איש,  אין 
איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר. ומבואר בזה שאילו היה רואה שאחד מיוצאי חלציו עתיד 

להתגייר, היה מעכב את מיתתו, ולא הורגו.
ואילו אצל הרשעים אינם מתבוננים בשום דבר, אלא כאשר מתעוררת מידת 

רציחה  לידי  ומגיעים  הרעות,  מידות  שאר  או  הקנאה  או  הכעס 
אלא  העתיד,  על  חשבון  שום  מחשבנים  אינם  וכדומה, 

מצוות מילה והסכנה שבה
הרב אברהם גולדשטיין [מוהל]

יש לברר האם המצוה של מילה היא מצוה המכניסה את הילד לכלל סכנה או לא.
הנה בגיטין [נז עמוד ב] דרשו על המילה את הפסוק 'כי עליך הורגנו כל היום', ופרש"י, הורגנו 

כל היום, דזימנין דמיית, ע"כ. 
וכתב המהרש"א בחידושי אגדות שם, 'דהיינו מילה בזמנה שהקטן רך ומסוכן למיתה'. והק' 
מני  אחד  דאפילו  רואות  עינינו  הרי  וז"ל,  הנ"ל  הדרשה  על  רמ"ה  סי'  ביו"ד  בתשו'  החת"ס 
אלף לא מת מחמת המילה. וצ"ל דמצוה מגינה ומצילה, אבל על פי דרך הטבע היו המיעוט 

מתים ח"ו. עכ"ל. 
אולם ביאור חדש מצינו בפירושו של היד רמ"ה למסכת סנהדרין [קי, ב], שביאר את הפסוק 
בתהלים [פח טז] ָעִני ֲאִני ְוֹגֵוַע ִמּנַֹער, שאני עני ומת מנערותי מחמת צער המילה שאני סובל. 
ע"כ. הרי שיש בחינה של מיתה על ידי עצם צער המילה. ואולי כך היה אפשר לפרש את כוונת 
הגמ' בגיטין שדרשו את הפסוק 'כי עליך הורגנו כל היום' על המילה. שהצער היא הבחינה 

של ההריגה שיש במילה, ולעולם יש לומר שהמילה היא לא סכנה לילד.
והנה אסור למול ילד שאינו בקו הבריאות, כמבואר בגמ' בשבת קלד, א המתיני עד וכו'. וקלז, 
א דין חלצתו חמה. וזה משום שאין להכניס הילד לכלל סכנה, וכמו שכת' הרמב"ם בהלכות 
מילה [א יח], 'אין מלין אלא ולד שאין בו שום חולי, שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר 

למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם'. 
וכן מצינו שסבר משה רבינו בעת מילת בנו, (נדרים לא ב), שאמר משה, אמול ואצא לדרך, 

סכנה הוא לתינוק.
צפונית,  רוח  להם  נשבה  ולא  שננזפו  לאחר  במדבר  ישראל  עם  שהיו  בזמן  והנה 

לכאו' היה סכנה למול, [עי' גמ' ביבמות עב, א]. ובכל זאת מצינו שהלויים 
ויש  ט],  לג  פרק  דברים  רש"י  רש"י  [עי'  שנים  אותם  כל  במשך  מלו 

האם היה זה מסירות נפש לקיים המצוה במקום סכנה.לדעת 

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רחוב הרב כהנמן 11

~~~~
שיחתו של המגיד מישרים

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א
בלילות שבת קודש

בשעה 8.30
*

שיעורו של מרא דאתרא
מו"ץ "שארית ישראל"

הגאון רבי דוד מורגנשטרן שליט"א
בהלכות שבת

בכל יום חמישי בערב 9.35
{בעזרת נשים}

*
שיעורו של 

הרה"ג ר' יחיאל מיכל טיקוצינסקי שליט"א
במסכת ברכות בעיון

בימים ראשון שלישי וחמישי
בערב בשעה 8.30

{בעזרת נשים}



וכשנדמה היה שהנה עומדים הבריונים לבצע את איומם, הרימו הללו את רגליהם והסתלקו 
בחפזון.

(יתכן שהדרת פניו ואומץ רוחו הנפלא של מורנו השפיעו עליהם לעכבם מלשלוח יד ברב 
הזקן, מנסה להסביר הרב משה בלוי ז"ל את התופעה של הבריחה הפתאומית).

ואילו למורנו הסבר מקורי משלו, על בריחתם החפוזה של הבריונים מלבי לפגוע בו:
המפתיע,  קיצו  ואת  המאורע  את  מורנו  העלה  לשולחנו,  מסביב  שהסבה  אברכים  לקבוצת 
ובהסבירו כדרכו במעשה שהיה, אמר: בעיירה שאדיק שבפולין, שבה חי הצדיק רבי נחום 
לעווי זיע"א, התגורר מלשין יהודי שהפיל את חיתתו על יהודי העיירה, מוסר ממונם למלכות 
יורד לחייהם של הרוכלים העניים, ומסתולל בהם ככל העולה על רוחו הגסה, מבלי שיהין 

מישהו למחות בו ולהניאו ממעלליו.
של  הגדול  הכנסת  לבית  בא  היה  בבוקר  שבת  כל  הזה,  למוסר  לו  היתה  משונה  ותאווה 

העיירה מתיישב במזרח ועולה דווקא לשישי...
דווקא  לו  שאיווה  התורה  מגדולי  אחד  נתמנה  ובמקומו  העיירה,  רב  נפטר  הימים  באחד 
חבורת  בין  מפריע.  באין  התורה  על  לשקוד  יוכל  למען  זו  ושקטה  קטנה  עיירה  של  רבנות 
אח"כ  שנודע  נחום,  רבי  הצעיר  היה  גדול,  אותו  של  בצילו  להסתופף  שבאותו  התלמידים 
היה  שבו  ביתו  ליד  לרב  לו  היה  קטן  כנסת  ובית  שאדיק'ר",  נחום  רבי  כ"הקדוש  בעולם 

מתפלל ועובד את בוראו בפרישות ועוסק בתורה יומם ולילה.
משהגיעו לאוזניו של הרב החדש שמע מעלליו ותעלוליו של המלשין ודרכו בקודש לבוא 
בשבת לבית הכנסת ולעלות לשישי, הרהר בלבו: והצו "לא תגרו מפני איש" מה יהא עליו? 

אז גמלה בלבו ההחלטה לשים קץ להתקלסותו של אותו מלשין בבאי בית ה'.
וישלח הרב ולקרוא לשמש בית הכנסת הגדול, ויצווהו להודיע לגבאים כי בשבת הקרובה 
הוא מתכוון לבא לתפילת הבוקר בבית הכנסת הגדול. תמהו הגבאים לפשר הדבר "מה יום 

מיומים"? וציפו לשבת לראות את כוונתו ונימוקו של רבם.
בשבת בבוקר הופיע הרב בבית הכנסת כשחן של קודש והדר נסוכים עליו, מלווה ע"י שני 

תלמידיו הבכירים, שאחד מהם היה רבי נחום.
בשלווה  במקומו  והתיישב  מהבימה  וירד  עלה  ב"שלישי",  הרב  נתכבד  התורה  בקריאת 

ובציפיה.
ש-י-  ... ר'  צלול "יעמוד  בקול  הגבאי  קרא  השניה  הברכה  את  לחמישי  שעלה  זה  כשגמר 
ש-י-! והמוסר החל לצעוד בצעדים בטוחים ויהירים לעבר הבימה, כששקט מעיק ומכאיב 

שורר בין המתפללים.
והנה רעם של "דפיקה" עזה הפר את השקט, וכל העינים הופנו אל עבר מקום מושבו של 
הרב משם באה הדפיקה. -עצור מחוצף- מה לך ולתורה הקדושה?! נשמע קולו של המתכתי 
והרועם של הרב, מה לפה טמא ומשוקץ שמוסר ממונם ונפשם של ישראל לרשות, לברך על 

התורה, צא טמא! – רעם קולו של הרב בפנותו אל המלשין שנשאר עומד המום ומבולבל.
חלחלה עברה בין המתפללים, בעת שהמלשין זינק בפנים מפיקות אימה וזעם כלפי הרב, 
אנשים  של  שחומה  אלא  דאתרא,  במרא  להלום  ומונפים  דרוכים  הקמוצים  כשאגרופיו 

התייצבה והפרידה בין המוסר הזועם לבין הרב, שעמד זקוף ללא חת.
שלח  הקמוצים  אגרופיו  ומתוך  היציאה,  דלת  לעבר  והזועף  הנעלב  המלשין  פנה  אף  בחרי 

אצבע מאיימת כלפי הקהל והמרא דאתרא, כאומר עוד אלמדכם לקח!
נולד  הימים  שבאחד  עד  שנשתכח,  כמעט  המלשין  עם  והמעשה  חדשים  נקפו  ימים,  עברו 
קום  הרב  השכים  המוהל.  להיות  הוזמן  והרב  הסביבה,  מכפרי  באחד  שהתגורר  ליהודי  בן 
אל  מהעיר  הפונה  בעפר  דרכה  ששרכה  פשוטה,  בכרכרה  לדרך  יצא  תלמידיו  שני  ובלווית 

הכפר.
הנגדי  מהכוון  בסוסו  הדוהר  במלשין  התלמידים  שני  הבחינו  כשלפתע  הרחיקו,  לא  הם 
לקראתם, ואף מנפנף בשוטו לעומתם כמאותת להם להיעצר. ויצא לבם לרוב פחד, בעוד 
ככל  כלל.  לו  נוגע  הענין  אין  כאילו  ורגוע,  שלוו  נשאר  במתרחש,  הבחין  הוא  שגם  שהרב 
כשכל  המאיימות,  מהתוצאות  וחששם  התלמידים  פחד  והלך  גבר  התקרבו  ורוכבו  שהסוס 
אותו זמן לא סרה שלוות הרב מעל פניו האציליים. והנה קרב ובא הסוס הדוהר וממנו קפץ 

בתנועה זריזה המלשין, שנגש בצעדים מהירים לעבר עגלת הרב שנעצרה אף היא.
לתדהמת התלמידים, נעמד המוסר ע"י עגלת הרב, ובהתכופפו בהכנעה כלפי הרב התחיל 
ממלמל משפטים מקוטעים: מורנו ורבנו סלח לי מחל לי, על כל מה שעוללתי וחטאתי נגדך 
רבי, שא נא את עווני, כי אתה הצדיק ודרכיך ישרים ורק אני ומעשי מקולקלים המה, ותוך 

שהוא ממלמל דברי פיוס וריצוי, פנה עורף קפץ בחזרה על סוסו ונעלם מן האופק.
כשהם נדהמים ונפעמים מהמחזה שהתרחש, שכולו נס ופלא, נתנו שני התלמידים עינים 
תמהות ברבם שנשאר שליו כמקודם. כשהמשיכה העגלה בנסיעתה, הפנה הרב את מבטיו 

אל התלמידים ואמר להם: אין כאן לא אות ולא מופת, הבה ואסביר לכם פשר הדבר.
מפסוקי  באחד  והצלה  מפלט  חפשתי  לקראתנו,  ומתקרב  הדוהר  המוסר  את  כשראיתי 
תורתנו הקדושה, והנה נזדמן לי פסוקו של החכם מכל אדם "וכמים הפנים לפנים כן לב 
האדם לאדם", ומיד התחלתי להרהר ולהפך בזכותו של אותו בר נש, כמה אומלל הוא וכמה 
זקוק הוא לרחמים בשפל התהום המוסרי אליו נדרדר, ומי יודע אולי האשמה היא לא כל 
כך בו, אלא בנסיבות חינוכו וסביבתו, יתכן מאוד שאם היו מוכיחים ומייסרים אותו מקטנותו 
בזכותו,  השתדלתי  וכהנה  כהנה  שהגיע...  לאן  מגיע  היה  לא  הישרה  לדרך  אותו  ומכוונים 
עד שנכמרו רחמי עליו ונעקרה מלבי כל טינה נגדו. ומכיון שכך פעל כאן הכלל של "כמים 
הפנים לפנים", ואף הוא נכנסה מחשבה טובה בלבו והתחיל הרהר אולי הרב צודק כי הלא 
בטח מה שעשה עשה מתוך כוונה טהורה לשם שמים ולא לשם קנטור, ואם הוא פעל ללא 
מגור נגד התנהגותי רק את חובתו מילא... ובודאי מתוך מחשבות כאלה נתרכך לבו והגיע 

לרגע של חרטה ובקשת סליחה..."
הנה המשיך מורנו את דבריו, בערך כדברים האלו הרהרתי גם אני בשעה שעמדו מולי חמשת 

החלוצים, והקמיצו אגרופים מאיימים מולי.

ואילו אני העיר מורנו מצאתי רעיון זה בתורתנו, כשבאו המלאכים אל יעקב וספרו לו "באנו 
בשנאתו  עודנו  הרשע,  כעשיו  עמך  נוהג  אבל  הוא  אחי  אומר  שהיית  עשיו"  אל  אחיך  אל 

(רש"י שם). ואמנם עשיו שונא הוא ליעקב, אבל גם יעקב שונא את עשיו כי "משנאיך 
ה' אשנא". והנה אח"כ "וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא לקראתו וארבע 

מאות איש עמו", כשיעקב ראה שהסכנה מתקרבת מה עשה?

קמים מיד ועושים מעשה.
אצל קין מצינו בפסוק שלאחר שהרג את הבל הקב"ה תובע אותו ואומר לו, (פרק ד פסוק 
ודם  דמו  אחיך,  "דמי  ופרש"י,  האדמה".  מן  אלי  צועקים  אחיך  דמי  קול  עשית  "מה  י') 
זרעיותיו.  ודם  דמו  על  גם  אלא  בעצמו,  הבל  דמי  על  רק  לא  תובעו  שהקב"ה  זרעיותיו". 
שהקב"ה תובע ומחשב מעושי הרעה את כל החשבונות העתידים, גם את החשבונות של 

הדורות הבאים שהיו יכולים לצאת ממנו.

אל תבהל ברוחך לכעוס
והנה כדי לינצל שלא לעשות מעשים בחפזה, אלא לחשוב כראוי על המעשים שלא יצא 
תקלה מתחת ידו, ראוי להביא את דברי הספר חסידים שכתב (סימן פג), "אל תבהל ברוחך 
לכעוס, איש חסיד ציוה לבנו בפטירתו כשם שכבדתני בחיי כך תכבדני לאחר מותי וקיים 
מצוותי ותלין כעסך לילה אחת ועצור ברוחך שלא תדבר כלל בשעת הכעס". מבואר בדבריו 
שנתן עצה שלא לעשות שום מעשה מיד כשמתעורר הכעס, אלא ילין בכעסו לילה אחד, 
ורק לאחר מכן ידע מה שרוצה, שאז דעתו כבר תהא מיושבת עליו ולא יעשה מעשים בלא 

לחשוב מאומה.
ובהמשך מביא הספר חסידים מעשה נורא על כך, וכתב (סימן תרנ"ה) "מעשה בבן שכבד 
את אביו ביותר, א"ל האב אתה מכבדני בחיי תכבדני במותי, אני מצווך שתלין כעסך לילה 
אחד ועצור רוחך שלא תדבר. לאחר פטירת אביו הלך למדינת הים, והניח אשתו מעוברת 
והוא לא ידע, ועכב בדרך ימים ושנים, וכשחזר בעיר בא בלילה וכו' ושמע קולו של בחור 
וכו', שלף חרבו ורצה להרוג שניהם, וזכר מצות אביו והשיבו לתערה. שמע שאמרה לאותו 
בחור בנה שאצלה כבר יש שנים רבות שהלך אביך מאצלי אילו היה יודע שנולד לו בן כבר 
הגיע להשיא לך אשה, כששמע זה הדבר אמר פתחי לי אחותי רעיתי ברוך ה' שעצר כעסי 
וברוך אבי שציוני לעצור כעסי לילה אחד שלא הרגתי אותך ואת בני, ושמחו שמחה גדולה 

ועשו משתה לכל העם הנמצאים ושמחו הרבה מאוד".

אלקא דמאיר ענני
הנה בפסוק במשלי (פרק י"ב פסוק כ"ה) כתוב "דאגה בלב איש ישיחנה" ובגמרא ביומא 
(דף ע"ה א') דרשו על זה ישיחנה לאחרים (שמא ישיאוהו עצה, רש"י). אפשר לרמז בלשון 
ויאמר  שיתפלל  דהיינו  לאחרים  ישיחנה  צרה  איזה  ליהודי  יש  שאם  לאחרים"  "ישיחנה 
"אלקא דמאיר ענני" ובזכות זה ינצל מצרתו, וכמו שמבואר בגמרא בע"ז (דף י"ח) שיש 

סגולה כשאומר אלקא דמאיר ענני שבזכות זה ינצל מצרתו.
* * *

נכמרו רחמיו באותה שעה
"וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכו". (פרק ל"ג פסוק ד').

ופרש"י, ויחבקהו, נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחווה כל השתחוואות הללו. וישקהו, נקוד 
עליו ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דספרי יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל 
לבו, אמר רבי שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב אלא שנכמרו רחמיו 

באותה שעה ונשקו בכל לבו.
הנה יש להתבונן בדברי רשב"י אם הלכה היא שעשיו שונא ליעקב א"כ מה הביא את עשיו 

באותה שעה להשתנות ולרוץ לקראתו ולנשקו בכל ליבו, הלא דבר הוא.
ובאמת רואים מהפסוקים שלא רק שנשקו בכל לבו, אלא באמת בעת ההיא התהפך לבו 
של עשיו להיות באחווה גדולה עם יעקב, עד שמתוך האחווה הגיע לידי בכיה, כמו שכתוב 
אל  מהקצה  התהפך  לבו  שפתאום  יתכן  איך  מאוד  תמוה  וזה  בכה.  עשיו  שגם  "ויבכו" 
הקצה, שלפני רגע הוא היה בשנאה תהומית עצומה ליעקב, ואילו עתה הוא התהפך לגמרי 

לאוהב גמור.

מעשה נורא מרבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א
והנה כדי להסביר את הענין הפלא הזה הנני מביא כאן עובדא נוראה מרב סבא מרן רבי 
יוסף חיים זוננפלד זיע"א, כפי שמובא בספר "חכמת חיים" על הפרשה, ומביא את הדברים 
הפרועה  ההסתה  על  באריכות  שם  מסופר  ובתחילה  החומה",  על  בספר "האיש  שנכתבו 
שניהלו החוגים החילוניים ואמצעי התקשורת נגד הופעתה העצמית של העדה החרדית 
בהסתדרות  תלוייה  ובלתי  עצמאית  עמדה  בהציגם  ובלונדון  בירושלים  השלטונות  בפני 
הציונית, אחת התוצאות של ההסתה הפרועה הזו היתה רצח של הקדוש ד"ר ישראל יעקב 

דיהאן ז"ל.
ההסתה הגיעה לשיאה עם התפרצותה של קבוצת בריונים לתוך בית מורנו שאיימה לרצחו 

נפש, על מה שהתרחש בבית מורנו באותה שעה מספר אחד מנכדיו שנכח במקום.
"ישבתי ולמדתי את שיעורי היומי הקבוע עם הסבא, כשלפתע פרצו לחדר חמשה צעירים 
גבוהים וחסונים בעלי הופעה שחצנית ומאיימת, שפתחו במקהלה בטונים גבוהים בקללות 
עסיסיות, ובביטויי גנאי נגד "המלשינים והבוגדים" שהולכים לגויים לדבר סרה ולהוציא 

דבר רעה נגד הציונות ונגד "ההנהגה הרשמית" של עם ישראל.
אני כנער צעיר לימים, נבהלתי ונפחדתי מאוד ודחקתי את עצמי לקרן זוית תחת התקרה 
פניו,  על  נסוכה  ורגיעה  שלווה  של  כשאשרת  מקומו  על  ישוב  נשאר  הסבא  המקומרת. 
בהביטו הישר בפרצופים המאוימים של הבריונים הגברתנים במבט של חמלה וצער על 
בנים לעם ישראל שפרקו עולה של תורה ודרך ארץ, והתדרדרו לדרגה שפלה של מרצחים.
שלוות נפשו וקור רוחו של הסבא הביכו את המתנפלים, שעוד הגבירו את השתוללותם, 

תוך קמיצת אגרופים מאיימים למולו.
כשהגיעה השתוללותם לשיא והופעתם לבשה ממדים של איומים מוחשיים, התחיל הסבא 
לפרום את הכפתור העליון של הארבע כנפות שלו שהיה רכוס כמעט עד צוארו, והמשיך 

לפרום את כתונתו עד שגילה את ליבו.
וכך בחזה חשוף, נזדקר לפתע הסבא בתנועה זריזה מעל כסאו, והתייצב מולם ופתח את 

דבריו בטון תקיף ובלתי רגיל:
"הנני מוכן לקדש שם שמים! ירו בי, רצחוני! אני לא אזוז מהאמת במלא נימא! לכו אמרו 
לשולחיכם היהדות החרדית לא תהא מדרס לפני בני עוולה, אמנם לנו אין השפעה ודעה 

את  ולכוון  בענינינו  להתערב  זכות  אין  לכם  גם  אולם  ומעלליכם,  מעשיכם  על 
מעשינו, הם ילכו בדרכם ואנו נלך בדרכנו, ושום איומים לא יפחידונו".

דבריו התקיפים של הסבא העלו את המתיחות לנקודת רתיחה, 

 



והפך  מחשבותיו  את  וכפה  השתחווה  יעקב  אחיו",  עד  גשתו  עד  פעמים  שבע  "וישתחו 
בזכותו של עשיו "עד אחיו", עד שנהיה כאחיו ממש. ע"י מחשבות זכות אלה נתעוררה בו 

האחוה, אחרי שחיפש את הנקודה הטובה מתוך הרע. ומה היו התוצאות?
שמבוא  מה  כפי  ע"כ  לבו",  בכל  ונשקו  רחמיו  "נתגלגלו  ויחבקהו",  לקראתו  עשיו  "וירץ 

בספר האיש על החומה.

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם
הנה מכל הדברים הללו אפשר להתבונן וללמוד לקח נורא איך וכמה אפשר להציל ולסלק 

איבה ושנאה בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.
איזה  עושה  ואחד  לפגוע,  מתכווין  לא  בכלל  השני  פעמים  הרבה  כי  לזכור  ראוי  בראשית 
מעשה והשני חושב כי הוא התכווין לפגוע בו, וכך מתחיל לריב ולהתקוטט עימו עד שאש 

השנאה גדלה ומתלהבת ללהבה גדולה ונוצר מזה שנאה גדולה.
במחשבתו  הרי  בו  פגעו  לו  שנדמה  דבר  איזה  רואה  אדם  שכאשר  משום  מתחיל  זה  וכל 
הוא חושב רע על חברו ומגדיל ומבעיר אצלו את הניצוץ הרע, ומכח המחשבה הזו "כמים 
השנאה  וכך  אותו  לשנוא  מתחיל  גם  חברו  וממילא  לאדם"  האדם  לב  כן  לפנים  הפנים 

גודלת וגודלת.
רק  לא  הרי  השני,  אצל  שיש  הטוב  הניצוץ  את  במחשבתו  מגביר  היה  אחד  כל  אם  אבל 
שהריב היה נשקע אלא גם לא היה מתחיל. ואם מצינו כאן שאע"פ שהלכה היא שעשיו 
"עד  של  לדרגה  במחשבה  שהגיע  עד  עשיו  על  טוב  חשב  שיעקב  ע"י  מ"מ  ליעקב  שונא 
אחיו" שהרגיש שעשיו הוא ממש אחיו, ביטל את שנאת עשיו עד כדי כך ש"נתגלגלו רחמיו 
ונשקו בכל לבו", כל שכן בישראל שכולם אוהבים זה לזה ודאי וודאי שאם נחשוב תמיד 

טוב על השני ונגדיל את הניצוץ הטוב נזכה להרבות אהבה ואחווה.

בדיקת דגים טהורים
הרב משה קוטקס

יש להציע כמה נקודות שכמדומה שלא ידועות או שלא התבררו כה"צ. [וההלכה למעשה 
מסורה כמובן לגדולי ההוראה]. 

הכרת דג הסלמון ע"י צבעו הוורוד אדום: הגר"י בעלסקי (שו"ת שלחן הלוי עמ' קעד) כתב 
ששאל את מרן הגר"מ פיינשטיין האם ניתן להכשיר חתיכות פילה סלמון, שהוסר עורם 
במיוחד  אדמדם.  וורוד  שהוא  בשרם  צבע  סמך  על  קשקשים,  להם  יש  אם  לדעת  וא"א 
כאשר התברר לאחרונה שמשתמשים בתוסף ויטמין מלאכותי לתת לבשר סלומון מגידול 
כפרי את צבעו האדום, וא"כ יש להסתפק אם אפשר להמשיך להכשיר דגי סלמון על סמך 

צבע ברם.
והשיב לו הגר"מ זצ"ל שאפשר לסמוך בדגי פילה סלמון על צבעו, כי הוא סימן מובהק 
לכשרותו, במקום שברור שלא קיימים בעולם דגים אחרים שאינם כשרים בעלי בשר בצבע 
זה, וענין זה נחקר ונבדק כל צרכו, והתברר שאכן לא קיים דג לא כשר שצבע בשרו אדום, 
[ואף שיש דגים טרופיים קטנים בעלי בשר אדום, אבל הם אינם מצויים לרכישה מסחרית].
ואף לגבי החשש שמא יתנו חומרים טמאים לדגים טמאים כדי שבשרם יתאדם, הרי נחקר 
והוברר שא"א לעשות כן, רק בדגים שמטבעם יש להם את הצבע האדום הזה, אלא שהם 
צריכים חיזוק לצבע כאשר הם גדלים בברכות מלאכותיות, וחסר להם בצבעם הטבעי, ואז 
הויטמנים מעודדים ומחזקים את הצבע שבגופם, ולכן צבע זה הוא סימן מובהק, שאינו 
ואינו  לבשר,  העור  בין  מתקבץ  הצבע  דגים,  מיני  בשאר  ואילו  ופורל,  בסלמון  אלא  שייך 

מתפשט בבשר, ובשרם נשאר לבן במעיקרא.
ודע, שיש צבע מלאכותי שצובעים בו לפעמים את בשר הדג אחר שנחתך לחתיכות, אולם 
צבע זה ניכר תיכף שאינו טבעי בדג, כי הצבע הטבעי אינו נכנס לשומן שיש לדג בין העור 
הכל  מלאכותי  בצבע  ואילו  ושחור,  לבן  צבע  בהם  שיש  מקומות  הרבה  ונשארים  לבשר, 

נעשה אדמדם, וזה ניכר אפילו לתינוק שאינו בעל נסיון. 
ג'  שיש  והעיר  כן,  הסוברים'  ש'יש  הביא   32 עמ'  מורגנשטרן  להגרי"מ  טהורים'  וב'דגים 
הנקרא  וכריש   ,Shark הנקרא  כריש  לסלמון,  בצבעם  שדומים  שטען  טמאים  דגים 
לסלמון,  דומה  מסוימים  שבזנים   Catfish הים  חתול  הנקרא  ושפמנון   ,Saumonette
הסלמון.  לבין  הכרישים  בין  (אחרים)  הבדלים  יש  שמ"מ  וכתב  לכאו"א,  תמונות  והביא 
הסלמון].  כמו  ממש  צבעו  אין  שהביא,  התמונה  לפי  לפו"ר  אבל  ציין,  לא  השפמנון  [ועל 
דברי  'פילה',  בחתיכות  ולא  שלם  כשהדג  רק  בינם  להבדיל  שאפשר  שסיים  מה  אמנם 
הגאון הנ"ל ברורים להקל גם בחתיכות פילה. ולכאו' ההבדלים שתיאר שם לכאו' קיימים 

גם בחתיכות 'פילה'.
חילק אומן: [אף שלענין זה התייחסו כמה מהכותבים החשובים, מ"מ יש בדברים דלהלן 
תוספות חשובות]. במשנה ע"ז לה: "ואלו דברים של עכו"ם אסורים וכו' והחילק" ופירש"י 
"מין דגים קטנים טהורים והיא סלתנית ואין לה סנפיר וקשקשת ועתיד לגדל לאחר זמן 
סנפיר וקשקשת וקיימ"ל דמותרת, ואמר בגמרא מפני מה אסרוה מפני שעירבונה עולה 
עמה, דגים טמאים הדומים לה, הלכך ל"ש טרופה ול"ש אינה טרופה איכא למיחש לאחד 
מאלף ביניהם דדמו לי' ולא מינכרי" וכו'. ויש לברר אם אפשר לסמוך על חזקה דאומן לא 

מרע אומנתיה. 
הוא  דגים  דחתיכות  המשנה  דאיסור  הנ"ל  כתב: "ולפי  טו)  לובין (עמ'  הגרמ"מ  ובשיעור 
השנוי  חילק  איסור  שלענין  כשם  א"כ  רוב,  על  לסמוך  יש  שמדאו'  במקום  אפי'  מדרבנן 
וכ"ה  אומנתיה,  מרע  לא  דאומן  חזקה  על  לסמוך  אין  דלת"ק  לד:  בגמ'  מבואר  במשנה 
מרע  לא  דאומן  התירא  הך  הזכירו  לא  והרא"ש  והרמב"ם  הרי"ף  וגם  מ.,  ברמב"ן  להדיא 
אומנתיה [ועי' ב"י סי' קיד וצ"ע] ה"נ לענין חתיכות דגים אין לסמוך על חזקה דאומן וכו' 

אלא גם באומן חיישי' לתערובת דגים טמאים". עכ"ל (גם המוסגר הוא מלשונו). 
ונחזי אנן, איתא בע"ז לד: "מורייס אומן מותר. ריב"ג אומר משום רחב"ג אף חילק אומן 
מותר" ופירש"י: "חילק, מין דגים טהורים וסולתנית שמן כדמפרש לקמן בפרקין ובקטנותו 
אין לו סנפיר וקשקשת ועתיד לגדל לאחר זמן ואמרינן לקמן (לט) חילק של עכו"ם אסור 

אותו מין דגים קטנים ומוכר הרבה ביחד ומפני מה אסורה מפני שעירבונה עולה עמה 
דגים טמאים דומין לה ועולין עמה והאי חילק אומן כיון דאומן הוא ובקי בדבר 

מבדילן הימנה משום דלא חשיב טעמא ומקלקלי ליה לסולתנית ומרע 

 

רק  ת"ק  לדעת  אבל  רחב"ג  דעת  דכ"ז  לומר  לובין  הגרמ"מ  בא  וע"ז  ארביה".  לכולי  ליה 
מורייס מותר אבל חילק אסור, ונקט דהלכה כת"ק. 

ויש להעיר: א) מה שהביא מהרמב"ן כוונתו למש"כ (בדף מ.): "ולא התירו אלא חילק אומן 
שהוא מפרישן כמו שפי' רש"י ז"ל ולדעת ר' יהודה ב"ג, ולת"ק אף דאומן אסיר". והעירני 
חכ"א שכ"ה במהד' זכרון יעקב, אבל במהד' הר"מ הרשלר כתוב להיפוך וז"ל: ולדעת רשב"ג 
והדפוס  כת"י  בגרסאות  תלוי  הדבר  ששורש  בהערות  וע"ש  אסור'.  דאומן  לאו  אבל  ות"ק, 
מה  את  הדפיסו  יעקב  זכרון  ובמהדו'  מעמנו],  שנעלם  כת"י  מקור  היה  לדפוס  שגם  [ויתכן 
גירסא  לפי  גם  ב)  הרמב"ן.  על  להסתמך  קשה  ולכן  מוכרח,  ואינו  יותר,  להם  נראה  שהיה 
זאת, אינו מוכרח שאם ת"ק חולק שאין הלכה כוותיה ואדרבה ריהטת הרמב"ן לכאו' משמע 
דהלכה דשרי. ג) ועוד, שלא ראה את המאירי שכתב בדף לד: בפשיטות דשרי ולא תלה זאת 
באיזה מחלוקת. וכן לא ראה שרבותינו גדולי אשכנז פסקוהו לדינא, ה"ה הראבי"ה והאו"ז, 
ובנו מהר"ח בפסקי או"ז. ד) ומה שציין ברמז לב"י והניחו בצ"ע, צ"ע שבחר להתעלם מדברי 
הב"י המפורשים שהעתיק לדינא בסי' קיד סעי' י שחילק אומן שרי וכתב: "ולא ידעתי למה 
השמיטו הפוסקים זה ואולי משום דאין דגים הללו מצ ויים בינינו לא חשו להאריך בהם". 
השמטת  ואת  לדינא,  פסקו  מ"מ  שפסקוהו,  הנ"ל  הראשונים  את  ראה  לא  שכפה"נ  ואף 

הפוסקים [הרי"ף רמב"ם ורא"ש] ביאר דלא היה מצוי ביניהם.
ובשו"ת חלקת יעקב יו"ד סי' מא בתשובת בן המחבר [ה"ה דו''ז הג"ר שאול ברייש שליט''א 
גאב"ד ציריך מח"ס שו"ת שאילת שאול] למד מזה דה"ה לשאר דגים ע"ש האריך, והגר"י 
את  שמקלקל  כיון  מסירו  האומן  דשם  עליו  השיג  כ)  הלכה  (בירורי  הלוי  בשלחן  בעלסקי 
להוציאם  לגוי  שיש  היחידה  הסיבה  דשם  י"ל  ואולי  הכא,  משא"כ  וכדפרש"י,  הדגים  שאר 
הוא כיון שמקלקלו, אבל אם יש סיבות אחרות לתלות שלא מרע אומנתיה כגון בנד"ד בגלל 
שמשלמים לו על זה, ואם לא יסיר יפגם שמו הטוב וכד', יתכן שגם בזה יש אומן לא מרע 

אומנתיה. 
ושו"מ במאירי שכתב: "מן האומן מותר מכיר הוא בהם ואינו מפחית במקחו וכן שהדג טמא 
מקלקלו ונזהר ממנו". ומשמע דתרי מילי נינהו ודכל טעם מספיק, א' שמקלקלו, ב' שהאומן 
מכיר בהם ואינו מפחית במקחו, וכוונתו בזה ביאר הגרי"מ מורגנשטרן בשם אחיו הגר"ש, 
דלכאו' ר"ל שלא יסתכן בפגם מקחו, ושיעור דבריו שאף שבדר"כ אינם ניכרים לאדם הרגיל, 
האומן מבחין ביניהם, וגם יקפיד להפריד ביניהם כדי לא לפגום מקחו. לפי"ז היתר זה שייך 
גם בשאר דגים. וסיים בחלקת יעקב שם: 'ואפי' אם מתגלה פעם איזה זיוף של בית חרושת 
אחד, אמרינן כה"ג כל דפריש מרובא פריש כמבואר ברמ"א סימן קי"ד ס"י, ובמדינה דרוב 

בתי חרושת מירתתי מפיקוח הממשלה שפיר איכא למיסמך להתירא. עכ"ל.
רוב התלוי במעשה. בגליון קודם כבר ביארו הכותבים החשובים כבר דד"ז לא קשור לנד"ד, 
כיון דהדגים הטהורים לא נוצרים ע"י מעשה, אלא נבראו עם סנפיר וקשקשת, והמעשה הוא 
להוציא מבינם כמה דגים טמאים, ולכן לא אכנס לסוגיא זאת אף שיש להאריך בה, ולהעיר 

על הנכתב עליה. ומ"מ לא אמנע מלציין לב' נקודות: 
א. הפמ"ג בגינת ורדים כלל סא ד"ה עוד, דן אם במיעוטא דמיעוטא אמרינן לכלל זה, ולפי 
מיעוטא  הוא  הלא  ובנידו"ד  כן,  דמצדד  מדבריו  ונראה  סוגיות,  כמה  ביאר  אמרי'  דלא  הצד 

דמיעוטא. 
ב. מה שהביא הגרי"מ מורגנשטרן ב'דגים טהורים' מהגינת ורדים כלל סב ד"ה ועתה באתי, 
דמחמיר שגם חזקה התלויה במעשה אינה חזקה, והוכיח כן מהב"ח דציצית. יצוין שהבינת 
אדם בשער רוב וחזקה סי' ו האריך בראיות עצומות דבחזקה לא נאמר דבר זה, ואת הראיה 

מהב"ח דחה שם בסי' יב, ואכמ"ל.  

סיכום תמציתי בענין בדיקת טהרת הדגים
הרב ישראל מאיר מורגנשטרן

בשבוע שעבר התפרסמו בזה כמה מאמרים נכבדים בנושא טהרת הדגים, בפרט האריך ידידי 
קודם  כתב  וכן  זה.  בענין  נקודות  בכמה  עליו  הטובה  ה'  כיד  שליט"א  ניסן  עזרא  ר'  הרה"ג 
לכן הרה"ג רש"מ כהן שליט"א. אמת מה נאדר שבסוגיה זו מתאחדים יחד העוסקים ב'עיון 
הסוגיות' יחד עם העוסקים 'בעיון ההלכה', כל אלו חוברים לעוסקים במלאכת הקודש של 
הפיקוח על טהרת וכשרות המאכלים. ויה"ר שנזכה ש'יהי שלום בחיילך, שלוה בארמנותייך', 

ונעשה כולנו אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם.  
והנה, סברתי שכבר הוצגו הנידונים וכבר דשו בהם רבים, ורבתה הדעת, ומה בצע כי נשוב 
על עקבינו ונחזור על הראשונות. אולם, ככל משא ומתן אמיתי בדברי תורה, לפעמים מתוך 
הויכוח מתחדדים הדברים, ונעשים ברורים יותר. לפיכך, בכדי שלא להלאות את הלומדים, 
בחידוד  ואם  פרטים,  בתוספת  אם   - בס"ד  נכתבו  שכבר  הדברים  על  בקצרה  נוסיף  בע"ה 

נקודות שונות. 
ראשית לכל, משום עשה דכבוד לומדיה, כפי ששמעתי (בעיקר בע"פ) יש שסברו שכתבתי 
איני  שכידוע  ומלבד  שליט"א.  שרייבר  רח"י  החי  הארי  המופלג  הגאון  מורינו  כדברי  שלא 
ראוי לכך, ובטלו דברי בתתק"ס, אך אדרבה הבאנו סימוכין לדבריו מדברי הזכר יצחק, אלא 
שהוספנו שבנידון שלפנינו יתכן שגם אם כדברי הרב שדברי הריב"ש אינם אמורים כשאין 
וגם  לא.  או  רוב  כאן  יש  האם  האחרת  השאלה  בעינה  נותרה  עדיין  מקום  מכל  שלם,  הדג 
מה שטען שגזירת 'חילק' לא שייכת בנד"ד, ודאי מסתבר כן כיון שניתן לזהות את הדגים, 

וממילא לא שייכת הגזירה משום 'ערבונה העולה עמה'. ע"כ דברי התלמיד. 
התייחסותנו  הדברים.  אמיתת  את  לברר  מאוד  מורכב  המציאות,  לבירור  הנוגע  בכל  בירור: 
לבירור סוגיית הדגים הינה לבחון את הדברים מתוך חשש שמא מאיזו סיבה המעיד אינו 
מדייק בפרט מסוים או בכל דבריו. או שמא משלים את הידוע לו במה שאינו ידוע לו מתוך 
הנראה לו מסברא (כגון שהיה במפעל מסוים ומקיש מכך על מפעלים אחרים), או במקרים 
באופן  הדברים  את  לראות  רצון  או  אינטרס  איזה  מתוך  נאמרת  עדותו  שמא  יותר  גרועים 
מסוים. לפיכך השתדלנו לחקור משגיחים רבים מכשרויות שונות שוב ושוב, הצלבנו מידע, 
קיבלנו  בעולם,  לאוניברסיטאות  שאלות  שלחנו  משגיחים,  של  ודוחו"ת  מסע  יומני  קראנו 

בני  ואינם  ברית  בני  של  וחנויות,  בשווקים  הסתובבנו  מדעי,  חומר  למדנו  תמונות, 
הלכה.  בדבר  נכשל  שלא  תפילה  אנו  זה  כל  ואחרי  לפני  כמובן,  ועוד.  ברית, 

(אציין לדוגמא, השבוע נפגשנו עם איש שעבד במשך שנים בספינת 



ראינו שהביאו תמיד בשר שחוטה, אם היום שנמצא הבשר לא בדקנו ותתכן מציאות שהיום 
הביאו בשר טריפה, אין כאן רוב. ודברי הגמ' במוכר ישראל שיש לו חזקת כשרות. לפיכך, 
גם בנד"ד, על אף שלפי הידוע לנו מהנהגת המפעלים עד כה וכו', נדיר שהמיון לא הצליח 
שבידינו  הדג  צאת  שביום  מעשית  בידיעה  לנו  ידוע  ולא  היות  אך  הטמאים,  הדגים  והוסרו 
מהמפעל היו רוב הדגים שם טהורים, רק ידיעה מסברא, אין שייך בזה רובא דאיתיה קמן. 

וה"ה לגבי חנות הדגים. 
והנה, הגרש"מ כהן והגר"ע ניסן ועוד נקטו שנד"ד נחשב 'רובא דאיתא קמן' (וממילא כמובן 
נחשב  זה  וגם  רוב,  שיש  ב'ידיעה'  לנו  שדי  ולפי  במעשה')  התלוי  'רוב  טענת  שייכת  שלא 
לידיעה 'מעשית' אלא די בכך שישנה 'ידיעה' על שקיים רוב במפעל. והנה, זה ודאי מסתבר 
יש  גופא  זה  שבפרט  אלא  במעשה.  תלוי  אם  גם  רוב  הוי  קמן  דאיתיה  שברובא  כדבריהם 
לדון, כאמור זה נכון שיש לנו ידיעה על 'רוב' או 'כל' מה שהגיע אלינו שהוא דגים טהורים, 
למודעי,  וזאת  יום,  באותו  במפעל  היה  מה  'ידיעה'  יש  האם  לפנינו  הניצבת  השאלה  אך 
דגים  רק  ולא  טמאים  דגים  גם  ומשווקים  שמייצרים  הדגים  ממפעלי  הרבה  שיש  לנו  ידוע 
נוכל  לא  לכאו'  יום,  באותו  במפעל  כל-דהי  השגחה  של  נוכחות  שום  אין  וכאשר  טהורים, 
לדעת בוודאות ברמה של 'ידיעה' ו'אנן סהדי' שהיה רוב דגים טהורים באותו יום במפעל. 
(ודאי תתכן מציאות שמפעל שמשווק דגי 'קאט-פיש' ודגי 'אמנון', ביום של עומס יתחילו 
עם הקאט פיש המיועד ליפן, וימשיכו עם ה'אמנון' המיועד לא"י, כאמור כשאין השגחה כל-
דהי כפי המציאות העכשוית. כדוגמא, ראיתי באחרונה בארץ במפעלי עופות שבאותו יום 
שוחטים גם הודו וגם תרנגולים, גדולים וקטנים, ובסוף הליין ממיינים אותם. אצל הגויים 
הכל היינו הך. אגב יש לציין שהפילה של קאט-פיש בזנים נפוצים דומה מאוד מאוד לפילה 

של האמנון, ואופן הטיפול בדג זהה).  
ד. רובא דליתיה קמן: אמנם יש לדון בנד"ד משום  'רובא דליתא קמן', אולם, כיון שאינו רוב 
'טבעי' בטבע ומנהגו של עולם, אין שייך בזה דין רוב. סימוכין לכך מהסוגיה בבכורות בדין 
לרוב  קשור  לא  שנד"ד  בטענתם,  שצדקו  ויתכן  ובע"פ),  והעירו (בכתב  קמן.  דליתיה  רובא 
התלוי במעשה, ולפי שתלוי תמיד בבחירת בעל הבחירה. וכשם שלא נאמר שאדם שעמד 
בניסיון אלף פעם ולא גזל, מדין רוב ודאי גם בנסיון הנוכחי לא גזל, וטענו שבנד"ד כלל אין 
הרוב  לא  שבנד"ד  שליט"א  הרימ"ש  שטען  במעשה. (ומה  התלוי  רוב  ואינו  רוב,  'שם'  לזה 
שגם  קשה,  אך  נכון,  וקשקשת,  סנפיר  עם  מהנולדים  שהוא  'מברר'  רק  אלא  המטהר  הוא 
רוב המבכרות היולדות בשנתן הראשונה הרוב לא בא להבכיר את האם, אלא 'לברר' שכבר 
ביכרה בולד הקודם לולד זה). אמנם, יש לדון בהסתמכות על המוחזק לנו מנסיון העבר רק 

משום 'חזקה' ולא משום 'רוב', וכנ"ל אות ב'. 
נזכה  אולי  אך  בהם,  לדון  פרטים  הרבה  יש  נאמר,  לא  כאן  משנאמר  שיותר  לציין,  למותר 

ותהיה בע"ה תועלת בסיכום זה. 

בשולי פרשיית הדגים
הרב חיים שולץ

הנכבד  העלון  גבי  על  האחרונה  בתקופה  שנמשך  הדגים,  בדיקת  בדיני  הגדול  הפולמוס 
הזה, מרנין את הלב, בגלותו מרגליות של חכמה בכל מקצועות התורה, רוב, חזקה, גזירות 

ומסורת, ובצאת כל אלו לאורה, מתברר כי גאולה קרובה לבא, כמו שנביא מדברי חז"ל.
אך טרם נבא אל הקודש, ראוי להעלות על נס, ולהבהיר את גודל הנחיצות והתועלת דפטטיא 
כסלו  חודש  אלו,  בימים  שארע  מעשה  אקדים  כך  ולשם  כשרות,  בדיני  דאורייתא  במילי 

תשע"ז, כאן בשכונתנו רמת שלמה בעיה"ק תובב"א.
אשת חבר הוציאה 'עוף שלם' מאריזתו, והבחינה שיש לו שלש רגלים, אחר ששימחה את בני 
ביתה בממצא הנדיר, נזכרה שלפני כחצי שנה דיבר בעלה אודות עוף כזה שהובא לפני גדולי 
הקורא  יבחון  זה  [בשלב  בעלה  גם  שיראהו  עד  לבשלו  ולא  להמתין  נמלכה  ולפיכך  הדור, 

הנעים את עצמו, בדבר המסור ללב, מה דעתו אם יש חשש כלשהו בעוף זה].
בבהלה,  לחקרה  והחל  וילפת,  האיש  נחרד  המציאה,  על  לבעלה  בישרה  כאשר  לפליאתה, 
אם כבר הניחה את העוף על הבצל שבסיר, ואם זכור לה באיזה סכין חתכתו, כאשר הוא 
ידוע  פחות  הוא  [אשר  דמי'  כנטול  יתר  ש'כל  מהכלל  וזאת  ודאי,  טרף  שהעוף  לה  מבהיר 

מ'גילוי' וכדו'].
גורמת  עופות  רבבות  שראיית  נענה  העוף,  כשרות  על  לאחראים  הת"ח  התקשר  כאשר  גם 
לכהות חושים, ומונעת הבחנה ברגל נוספת.., וכאשר הוסיף להעיר "אם כן איך נבדקה בה 
צומת הגידין..." נותרה תמיהתו ללא מענה [שהרי אפילו בבדיקה לא רואים את הדלקת....].   
נחלת  אינם  אשר  הכשרות,  בנידוני  ההתעניינות  בזכות  טריפה,  מאכילת  ניצלה  זו  משפחה 
הוזרקו  שלתוכם  הגידין  מצב  אודות  אשתקד  שהתעורר  הסער  את  נזכיר  ולדוגמא  הכל, 
זריקות הבריאות של העופות, נידון שהועלה על שולחן מורי ההוראה ע"י אברכים בשכונתנו, 
השובי"ם,  גדולי  הטריפום  [ובתחילה  ההלכה  בספרי  נידונו  שטרם  פרטים  לבירור  שחרדו 
לבסוף  אך  ז),  סי'  שש  (עמודי  רובין  הגר"א  יברוב,  הגר"נ  רושגולד,  הגר"י  אדלר,  הגר"ב 
התקבלה בציבור דעת רוב מורי ההוראה שהתירו, ועתה, בשבוע זה התעורר הנידון מחדש, 

ואכמ"ל]. 
אשרי מי שמטה אזנו לדברי תורה בעתות הסער, ואינו אומר שלום עלי נפשי, אלא דן עם 
בני ביתו בשאלות העולות על שולחן מלכי רבנן, ומלמדם שלעולם אין לסמוך בזה על חזקה 
דמעיקרא, ואף שאין להעמיד את עיקר עסק התורה במקצוע זה, הרי בכל עת יהיו בבחינת 

'אני ישינה ולבי ער'.  
והנה מעלת הנידון בעניינים אלו מבוארת בחולין (סו:), דתנן התם, כל שיש לו קשקשת יש 
לו סנפיר, ומקשינן, וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר, א"ר אבהו וכן תנא דבי ר' 
ישמעאל יגדיל תורה ויאדיר, ויש להתבונן למה נקבע ענין זה של הגדלת התורה דוקא בנידון 

כשרות, וביחוד בכשרות סימני הדגים.
מעמו,  שהרחיק  המאכלות  כל  'כי  (קנד)  החינוך  בדברי  נעוץ  הענין  שורש  ריהטא  לפום 
וטמטום  הגופות  מזג  רוע  בפניהם  ינעלו  ולא  פעולתן  הנפשות  יפעלו  למען  מהם  הרחיקנו 
הלבבות', וכוונתו להא דיומא (לט.) 'ונטמתם בם, תני דבי ר"י עבירה מטמטמת לבו של אדם, 

הלבבות  מיעוט  שורש  הן  אסורות  שמאכלות  הרי  ונטמטם',  אלא  ונטמתם  תקרי  אל 
להשגת התורה, וכנגדם הדקדוק בהלכותיהם ירבה ויאדיר תורה.

ודאי,  איסור  באכילת  רק  שייך  זה  טעם  כי  להתבונן,  יש  עדיין  אולם 

תיאר  הלה  ספורות,  שנים  לפני  לארץ  שעלה  מאוד  יקר  איש  צדק,  גר  תעשייתית,  דייג 
את תהליכי הדייג בספינת הענק שהיה אחראי בה, איך שהיו מפליגים ללב ים למשך 9 
חדשים עד שנה, והיו מעלים מאות טונות של יצורי ים טמאים, אוניות קטנות היו מגיעות 
מידי כמה ימים נוטלים את הדגים שניצודו וחוזר חלילה. בהמשך השיחה תיאר פרטים 
מסויימים אשר לא התאימו למאמר מחוקר אחד, שאלנו - פרט זה מנא לך? הלה אישר 
שאכן בספינה שעבד כלל לא התעסקו בפרט זה, אלא שכך הבין לפי ההתעסקות בתחום). 

מספר פרטים מציאותיים: חשוב לציין למספר פרטים מציאותיים יסודיים: 
פני  מכל  מפעלים  ומאות  ארצות  עשרות  של  מאוד  רחב  ממגוון  כיום  הדגים  שיווק  א. 
עבודה  מנהלי  מנהלים,  שפה,  עבודה,  סדרי  אופי,  מפעל,  ולכל  בריכה  כשלכל  הגלובוס, 
ניתן  לא  כלל  חדשניים,  וחלקם  מאוד,  פרימטיביים  מהמפעלים  חלק  שונים,  ועובדים 
להקיש מסדרי מפעל אחד למשנהו, (לשם המחשה - כשם שלא ניתן להקיש מהמתרחש 
הגויים  המפעלים  של  האינטרסים  בשל  ולהיפך).  ב'אנג'ל'  למתרחש  'יעלה'  במאפיית 
של  הכשרות  מדריכי  כך  על  יעידו  מתוחכמות,  או  פשוטות  בשיטות  הם  מרמים  השונים, 
ועדי הכשרות השונים. כל משגיח שנפגשנו עמו החכימנו בסיפורים משלו על הרמאויות 
בשימורים  טונה  של  משלוח  על  שמעתי  היום  זה  השונים.  במפעלים  לרמותו  שניסו 
טונה  דג  פירורי  שעירבו  שתפסו  מחמת  מהודר,  כשרות  ועד  ע"י  שעבר  בשבוע  שנפסל 
בתוך קופסאות הטונה שאושרו על ידי המשגיחים. כמובן שקשה להסתמך על מסמכים 
בשפות  (למשל  המדוברת  השפה  את  יודע  המשגיח  אילו  הטוב  במקרה  גם  שמציגים, 
שבצ'ילה, נורבגיה, סין, אוגנדה, קפריסין, תאילנד, ויטנאם ועוד), אך אחר כל זאת להבחין 
גם  הינו  המשגיח  אם  אלא  אפשרי,  בלתי  זה  זרה,  במדינה  למזוייף  מקורי  מסמך  בין 
להשקיע  מאיתנו  מבקשים  היו  שאם  ספק  (אין  מקומי.  דין  עורך  וגם  לשפות  פרופסור 
במפעל באוגנדה אלף שקלים על סמך דברי שכן שלמד לקרוא אוגנדית, לא נעשה זאת, 

ק"ו בנוגע לחיי נפש ונשמה ונידון 'ונטמתם בם'). 
כשמעורבים  למפעלים  ומגיעים  עולים  הם  ים  בדגי  שכן  וכל  בריכות  בדגי  נוסף,  דבר  ב. 
בדגים אחרים כולל דגים טמאים. גם בדגי אמנון-מושט שגדלים בבריכות בסין מעורבים 
שעבר  בשבוע  ניקיון.  לצורך  במכוון  לבריכות  שמוכנסים  שפמנון  דגי  של  מינים  כ-חמש 
תמונות  לי  שישלחו  ביקשתי  בסין,  האמנון-מושט  דגי  במפעל  משגיחים  קבוצת  היתה 
'לברק'  ודג  הדגים,  בין  שנמצא  טמא  שפמנון  דג  תמונת  השאר  בין  שלחו  הם  מהשטח, 
שנמצא שם, שהינו דג טהור. (עובדת מציאת דג זה מחזקת את ההשערה שיש מהבריכות 
שמגדלות יותר ממין אחד של דגים, ומשתדלים למיין ולשלוח למפעל את הדג המבוקש. 
כמובן שאין לנו ידיעה איזה דגים נוספים גדלים שם). אין שום פיקוח על הנעשה בבריכות 
ע"י שום השגחה. (ומש"כ הר"א גרינבלט שדגי המושט מגיעים מ'חופי סין' מסתמא הוא 

ט"ס והכוונה ל'בריכות הדגים בסין').
ג. כאמור, מסיבות שונות ייצור האמנון-מושט, סלמון ועוד נעשה ללא השגחה כלל, אף 
(העה"ח,  הכשרות  ועדי  ומשגיחי  מרבני  ששמענו  וכפי  המהדרין,  הכשרות  ועדי  כל  ע"י 
שא"י, בעלזא, הרב רובין וכו') מסתמכים על שהלקוח יכול לבדוק לבדו את סימני הטהרה, 
ובדגים שהלקוח אינו יכול לבדוק את טהרתם - אינם משווקים אלא אם משגיח ראה כל 

דג. (ניתן לשמוע זאת גם בקו המידע של העה"ח).  
מספר פרטים בנידונים ההלכתיים:

א. מיעוט שאינו מצוי כלל: צדקו דברי הכותבים שנדיר עד מאוד שמגיע לאחר מיון המפעל 
דג שונה מהרשום על האריזה, אף אנו כיוונו לדבריהם וכתבנו כן בספר, ואין על כך ויכוח 
כלל. זאת ועוד חובה להדגיש - איננו דנים כאן אם לפי ההגיון שלנו קיים חשש להתערבות 
דגים טמאים, אנו דנים האם לפי כללי התורה רשאים אנו לאכול את הדגים בלא בדיקת 
סימני טהרתם. כדוגמא לכך ציינו לדברי הגמ' בבכורות, שבהמה היולדת בשנתה השניה 
הראשונה,  בשנתן  יולדות  בהמות  שרוב  שאע"פ  בגמ'  ומבואר  בכור',  'ספק  הולד  נחשב 
(ועפ"י כללי ההיגיון ברור הדבר שנדיר ביותר שביכרה כבר, שהרי אחד למליון שלא עלה 
עליה זכר בשנתה הראשונה), מכל מקום קיי"ל שהולד ספק, משום שעפ"י כללי התורה 

אין זה נחשב רוב כיון שתלוי במעשה.  
ב. חזקה: מה שיש לדון שמא 'הגיון' זה עצמו שהמפעלים לא ימכרו דגים אחרים מהרשום 
כפי  אומנותיה',  מרע  לא  'אומן  משום  כאן  לדון  שאין  ואף  'חזקה'.  תחשב  האריזה  על 
שטוען האגר"מ שכלל זה שייך רק כאשר ניתן במקרה של רמאות מצד האומן להאשימו 
ממיין  אינו  המפעל  ובעל  כראוי,  מיין  שלא  העובד  מי  ידוע  אין  בנד"ד  ואילו  ולהפלילו, 
שבמפעלים  בעבר,  כאן  שנכתב  למה  ביחס  לי  הוסיף  שליט"א  בוקוולד  (הגר"א  בעצמו. 
שהפועל מקבל כל דג אחר שנמצא מעורב בין הדגים הרצויים, או מוסיפים פרס למוצא, 
הדג  את  לעצמו  לקח  לא  אם  לעובד  בטענות  לבוא  יוכלו  שלא  כל  כלל  'מירתת'  כאן  אין 

משיקוליו האישיים, וממילא בטלה החזקה). 
ולומר  אומנותיה',  מרע  לא  מ'אומן  ה'רעיון'  את  ללמוד  שניתן  שטענו  יש  מקום  מכל  אך 
מה  רק  נקבל  דבר  של  שבסופו  וידאג  ישנה  שלא  המפעל  על  כללית  חזקה  ישנה  שגם 
כעין  חזקה  מצינו  לא  שאכן  אמר  ע"כ  שליט"א  שמואלביץ  להגר"מ  כששאלנו  שהוזמן. 
המרא  אאמו"ר,  אמנם,  בדבר.  הכריע  לא  שלא,  ויתכן  מדעתנו  זו  חזקה  לדון  ויתכן  נד"ד, 
שכחו  או  בכלים  בישלו  כבר  אם  בדיעבד,  שלענין  זו  טענה  מכח  הכריע  שליט"א  דאתרא 
שידוע  כיון  זו,  בחזקה  לדון  שיש  מחמת  לבדוק  חובה  לכתחילה  אך  לאכול,  ניתן  לבדוק, 
לנו שמפעלים אלו מרמים שוב ושוב, ולא 'מרעי אומנותיהו' בכך, לפי שבטוחים שגם אם 
יתפסו בשקרם ישובו ויקנו מהם בעתיד, ממילא לא שייכת נאמנות בכה"ג, וצודקים הם, 
שכן, כך היא המציאות שגם במפעלים שנמצא שרימו ממשיכים לקנות מהם. (וכבר רמז 
יותר  שהחמירו  הזמן  ממורי  יש  אמנם  תשובה.  שבת  בדרשת  שליט"א  אאמו"ר  זה  לכל 
וסוברים שאין לסמוך על חזקה זו כלל, ואף לענין בדיעבד והכשר הכלים). יש עוד דיונים 

לגבי חזקה בנד"ד, אך אכמ"ל.
יתכן  אולם  הנ"ל,  לחזקה  מדבריו  מקור  יש  לכאו'  בקצרה.  נזכיר  הרי"ד,  לדברי  ביחס 
ששורש דבריו משום 'אומן לא מרע אומנותיה', ואיירי בדייג או שניים שהיו מספקים תמיד 

דגים לעיירה זו, וא"כ חוזר הדיון הנ"ל אם גם בנד"ד שייכת חזקה זו. 
ברם,  קמן'.  דאיתא  ל'רובא  שייך  שנד"ד  שכתבו  יש  שעבר  בשבוע  קמן:  דאיתיה  רובא  ג. 

ברור שרובא דאיתא קמן היינו כאשר יש לנו ידיעה מעשית שיש רוב כזה, כדוגמת 
המוכרים  שאם  פשוט  ונראה  כשר.  בשר  שמוכרות  לנו  שידוע  חנויות  ט' 

בט' החנויות גוים שאין להם נאמנות, גם אם במשך עשרים שנה 

 



אך בנידון דידן שלכו"ע יש רוב גמור להיתר, יש לדון אם חל טמטום באיסור שבטל ברוב, 
או שמא הטמטום תלוי בדין האיסור, והרי הותר, ואמנם נידון זה הוא רק כאשר החפצא 
אך  הטמטום,  את  להסיר  מועילה  הרוב  הכרעת  שאין  יתכן  ובו  בתערובת,  בלול  דאיסורא 
אלא  טמא,  דג  למציאות  שחושש  מי  שמענו  לא  כי  איסור,  תערובת  על  אינו  דידן  נידון 
שנחלקו אם חל חיוב לקיים מצוות בדיקה [וראה זכר יצחק סי' פ שאף לדעת ריב"ש אין 
החיוב לבדוק מבטל היתר הרוב, אלא הוא ביטול עשה דבדיקה, וכבר כתב בפרי תואר עט 
א שחיוב בדיקה אינו קובע איסור אכילה קודם בדיקה, אלא הוא קיום מצוה גרידא, וכ"כ 
רדב"ז ח"ח ס"א], והרי אין טמטום הלב שייך אלא באיסורים, ולא בביטול עשה, ושוב צריך 

טעם למה נקבעה מעלת האדרת התורה במצוה זו דייקא. 
ולכן נראה לבאר על פי מה שמצינו בסנהדרין (צח ע"א), אמר רבי חנינא, אין בן דוד בא 
עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא. ובפשוטו משמע שביאת משיח צדקנו תלויה בהמצאות 
שביאר  הובא  שלום  הנתיבות  ובשם  כמובן.  ביאור  טעונה  והשייכות  בחסרונם,  או  דגים 
עפ"ד האור החיים (ויקרא יא, מג) שכתב אודות סימני בהמה חיה ודגים ש'בזמנים אלו 
שנזדהם האויר והארצות כולן יחד, ואין לך גידולי קרקע שאין בהם מהשיקוץ, שומר נפשו 
ישמור את הדבר', והיינו שקלקול העולם הולך וגובר, ועל כך אמרו שטרם ביאת המשיח 
יזדהם כל כך עד כדי שימצאו ספקות כשרות אפילו בדג, שהוא מזון שאין בו כמעט נידוני 
כשרות, שהרי מינו ניכר בסימן ברור, ואין בו לא דיני שחיטה ולא דיני טריפות, ולא איסור 
בשר בחלב, ובאותו זמן אף לחולה לא יהיה אפשר להקל ולהתיר אכילתו. הרי שהנידון 
בסימני הדגים נדרש גם בעת שכל ענייני הכשרות על מתכונתם, משום שהוא מורה על 
הגדול  והבירור  התיקון  הוא  בבירורו  והעיסוק  דעלמא,  בחללא  ומושרש  עמוק  קלקול 

להאיר את החשך לבל יכסה ארץ.
הריעותא  המבואר  לפי  כי  זה,  פולמוס  להתעוררות  גרמא  שהזמן  הוא  בהכרח  מעתה 
ע"פ  ענייינו  להציע  ויתכן  הקלקול,  בתוספת  פרט  התחדשות  של  תוצאה  היא  בכשרות 
המבואר באגרת תחיית המתים להרמב"ם, שהשואלים על מקור הוראת החכמים, בהכרח 
עריבות  להשיג  יכולים  ואינם  למינות,  נוטה  דעתם  ולכן  אסורות,  במאכלות  לבם  נטמטם 
חכמי התורה, ויתירה מזאת כתב בדרשות הר"ן (דרוש יא), שאם טעו בי"ד והתירו חלב 
מסוים באכילה, אי אפשר שימשך הפסד בנפש ממה שהכריעו הסנהדרין, ואם אחד אכל 
אותו חלב ע"פ הוראת בי"ד, הנה התיקון אשר אהוב לפני הקב"ה לבל יסור ממורי ההוראה, 
הוא יסיר את הרע אשר מעותד היה לבוא בנפשו של האוכל מאכא"ס, וכל שנמשך אחר 
עצת הסנהדרין הנה מחשבתו הטובה תפעל באוכל לבל יזיקנו ויסור ההיזק ממנו, הרי שכל 

ענין הטמטום תלוי במדת הכפיפות לקבלת מרות חכמי ישראל.
ומסתבר שזה לעומת זה עשה אלה'ים, ונתן לנו כתשובת המשקל, תיקון לזלזול חכמת 
הדגים  כשרות  שדיני  שהתבאר  וכפי  המאכלות,  בהכשר  והדקדוק  הבירור  ע"י  החכמים, 
הם הנדירים ביותר, והיינו משום שהדגים מורים על תלמידי חכמים, כמבואר באבות דרבי 
נתן (מ, ט), שרבן גמליאל הזקן דרש ארבע מדות בת"ח כנגד הדגים, וראה תוס' קידושין 
(כה. ד"ה המנונא) וזוהר (ויקרא מב. רעח:), והענין הוא כי מקור חיות הדגים הוא מהמים 
(חולין כז:), ושם מקום מיתתם של שאר בע"ח, וכן ת"ח המשולים לדגים אין להם חיות 
בעוה"ז כיבשה אלא בתוך ים התורה, [ולהיפך, יש שאין להם חיים בתורה, שנעשית להם 
כסם המוות], וכשם שאמרו (ב"ר ה ח) שאינו דומה דג העולה בעכו לדג העולה באספמיא, 
כן הוא בתורה שיש בה ת"ח בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי תלמוד, בעלי אגדה וכו', וליבא 
לפומא גליא, כי דוקא בתקופה זו שהושפל כבוד ארזי הלבנון אדירי התורה, אנה ה' לידינו 
בשכונתנו שאלות חמורות ומרתקות אלו, כדי שבהם תתרומם קרן התורה, ונזכה להאדיר 

כבוד התורה לומדיה וחכמיה. 
תיתי להם לעורכי העלון האיכותי, שמכניס את הציבור לעומקא של כל פרשה ופרשיה, 
ומעלה על שולחן חכמי התורה נדונים מעשיים, ללא צד הכרעה לדינא, ואכן זכו שהוא 
ויוסיפו  ה'  יתן  בשכונתנו,  האברכים  של  המדרש  בתי  בכל  ונלמד  המחולק  היחידי  העלון 

אומץ און והון, להגדיל תורה ולהאדירה. 

בענין היתר אומדנא ברוב בתערובת דגים   
הרב עדיאל כ"ץ

 העיר הגרי"מ מורגנשטיין שליט"א שאין להתיר תערובת דגים אף שברור שרובם טהורים, 
מפני שאין להחשיב אומדנא לרוב, הואיל ולא נבדקו לעיני ישראל נאמן. 

ממנו  שנעלמו  חשש  מתעורר  ורק  הייצור,  פס  את  בודק  ישראל  אם  לדבריו,  גם  והנה     
מעט טמאים. אזי יש להחשיבו כרוב היתר. ודבריו נאמרו לאסור באופן שאין כלל השגחה.
שאומד  במפורש  שנקטו  האחרונים  ופוסקי  ראשונים  דברי  ממנו  שנעלמו  פלא  אך      
הדעת נחשב כרוב היתר, אף שלא נבדקו בראיית עין, ולמדנו מדבריהם שמכח האומדנא, 

התערובת נידונית כרוב היתר, ועל כן יש להתיר הכל מדין רובא דאיתא קמן. וכדלהלן: 
   א. כתב הר"ן על הרי"ף ביצה ג ע"ב "ומהא שמעינן שמותר ליקח ביצים מן עובדי כוכבים 
וכו', ואיכא מאן דשרי אפילו ביום ראשון של ר"ה ובשני ימים של גליות משום דרובן של 
ביצים לאו בני יומן נינהו ואזלינן בתר רובא כל היכא דאתי מאן דמזבן לגביה אבל למיזל 
לבתי דידהו דהוה ליה מקום קביעותן אסור דילמא איכא חד דמזבן ביצים בני יומן וכל 

קבוע כמחצה על מחצה דמי". ודבריו הובאו להלכה במשנה ברורה סי' תקיג סקל"א. 
מבהמה  הם  אם  ספק  כשיש  מנכרי,  לתפילין  גידים  קניית  בדין  נ,  סע'  לב  סי'  באו"ח  ב. 
מבהמות  הם  גידים  רוב  שהרי  רוב,  מדין  להתיר  והמ"ב  המ"א  כתבו  טמאה,  או  טהורה 

טהורות, ואף שודאי לא עמד ישראל לבדוק את הגידין שברשות הנכרי. 
ג. איתא ברמ"א יו"ד סי' קיד ס"י להתיר באופן שרוב נכרים אין מערבין יין. הרי שאומדנא 

יוצרת היתר מדין רוב.
כידוע  אך  קבוע.  איסור  בכלל  יהיה  שלא  להיזהר  שיש  ובפוסקים  בר"ן  מבואר  אמנם     
איסור  להימצא  כששכיח  או  איסור,  שם  יש  שודאי  באופן  רק  קבוע,  לאיסור  נחשב  אין 
בתוך התערובת, כמבואר ברשב"א חולין צד. ובניד"ד כאשר יוודע שאין רגיל להימצא שם 
בקביעות דג טמא, נחשב כספק קבוע להתירו. [ולענין שאין היתר ברוב התלוי במעשה, 

 

פשוט שזה אמור רק ברובא דליתיה קמן, ובנידו"ד ההיתר מדין רובא דאיתיה קמן, שמועיל 
אף כשתלוי במעשה, כפרישת אדם מסיעה, וכפרישה מחנויות.] 

הרב אלחנן גרינבלאט
כשרות הדגים והסרדינים

גזירת 'חילק'
רבים חפצים להבין, מהי גזירת 'חילק', ואם שייכת בכל הדגים, ומתי? 

וכבר  והחילק"  וכו'  אסורים  עכו"ם  של  דברים  לה:( "ואלו  במשנה (ע"ז  הוא  הגזירה  מקור 
קשקשת  גידל  לא  שעוד  כיון  "חילק",  שנקרא  דג  על  חז"ל  שגזרו  רש"י  דברי  את  הבאתי 
ועולים ברשת ביחד עם דגים טמאים דומים. וכבר כתבו הש"ך (קיד ס"ק טז), הפר"ח (ס"ק 
כג), כה"ח שם, רש"ש (סוכה יח.), ועה"ש (שם), שגזירת חילק לא שייכת בדגים קטנים שיש 
להם קשקשת וכו'. [ופלא על הרב פישקביץ שכתב "יתכן שדג שאפשר להכיר טהרתו אינו 

בכלל גזירה זו, ואכמ"ל" הלא הוא מפורש בכל הפוסקים]. 
מכמה  שמשמע  שאע"פ  ביאר,  שליט"א)  מבה"מ  ב',  אות  ל"א  (סי'  יעקב  חלקת  ובשו"ת 
ראשונים (תוס', רא"ש, ור"ן נדרים נ"א:) שכל דגים קטנים יש לחוש משום ערבונה, היינו 
גם  שהם  ד'צחנתא''  מ.)  הגמ' (ע"ז  והביא  גדול,  דג  מין  הוא  ש'טרית'  הסבירו  שהם  משום 
דגים קטנים, לא גזרו משום חילק, והביא ש"ך שמחמיר בדגים אחרים, ולאו דווקא חילק 
כבר  כי  בקופסה,  דג  כל  על  קשקשת  למצוא  צורך  שאין  והוסיף,  קשקשת,  גידל  לא  שעוד 
כתוב בגמ' חילק אומן מותר וכו', והוסיף הגאון הנ"ל שנראה מדברי הב"י שפסק את הדין 

שחילק אומן מותר. והטור השמיט חילק אומן כי אינו מצוי. ע"ש. 
וראיתי עכשיו את סוף דברי הגר"י בעלסקי זצ"ל (מתיבתא תשמ"ו ונדפס מחדש בשולחן 
מקום  ומכל  הדגים,  בכל  שייך  חילק  שגזירת  והקט  הנ"ל,  הגאון  על  שחולק  כ)  סי'  הלוי 
אומרים חילק אומן מותר אם ברור לנו שתערובת מין אחר יקלקל את הדג טהור. והנה זה 
כבר ידוע לנו כי זה הסיבה שצוות האיכות כ"כ מקפידים שאפי' דג אחד ממין טונה אחר לא 
יכנס לייצור [כגון בייצור סקיפג'אק טונה, לעולם לא ימצא אפי' דג אחד של ילופין טונה], 

וזה בשני מיני טונה כשרים, ואאכו"כ מין דג ממשפחה שונה עם טעם שונה לגמרי.
ומזה נראה שבמיני דגים גדולים, או כאלו שכבר גידלו קשקשת אין גזירת חילק, וכ"ש ברוב 
כבר  וגם  גדולים  גם  שהם  להלן],  יבואר  שהכשרם  ואנצ'וביים,  מסרדינים  [חוץ  שלנו  דגים 
גידלו קשקשת. וכן ראיתי בשו"ת מנחם משיב (סי' לא) שהדג טונה שאנו אוכלים הם גדולים 
מאד וגם ידוע לנו שיש קשקשת, ואינו דומה כלל ל'חילק' שהם קטנים, וגם עוד לא גדלו 
קשקשת, וזו הסיבה שא"א להכיר אותם בין דגים טמאים, ושו"ר שכן בנוב"י (תניינא יו"ד 
סו"ס ל), וכן נראה בהדיא מלשון המאירי (חולין לד:) "שמתוך דקותם אינם ניכרים. אעפ"כ 
מן האומן מותר מכיר הוא בהם, ואינו מפחית במקחו וכן שהדג טמא מקלקלו ונזהר ממנו", 
עכ"ל. ויש להוסיף שאף ראבי"ה (סי' אלף ס"ד) כתב 'והלכתא חילק אומן או מורייס אומן 
מותר,  אומן  חילק  מכח  השאלה  כל  את  שהתיר  שליט"א  וובר  מהגר"צ  שמעתי  וכן  מותר', 

[ופשוט בעיניו שלא פוסקים את הריב"ש וכו', ומצד הלאו הוא מיעוט שאינו מצוי]. 
ובקונטרס הגאון ר"מ לובין שליט"א (סוף עמ' טו) הביא שכתוב בהדיא בחי' הרמב"ן (מ.) 
הוא  כי  ברורה,  אינה  הרמב"ן  בחי'  הגירסא  ובאמת  אומן,  חילק  על  לסמוך  אין  ת"ק  שלפי 
ציטט את גירסת הרמב"ן מהדו' זכרון יעקב, "ולא התירו אלא חילק אומן שהוא מפרישן כמו 
שפי' רש"י ז"ל ולדעת ר' יהודה ב"ג, ולת"ק אף דאומן אסיר", אבל במהדו' הגר"מ הרשלר 
(ד"ה חזא ביה) גרס "וכדעת רשב"ג ות"ק, ולאו דאומן אסור", כלומר שנקט להיפך, שת"ק 
כרשב"ג שחילק אומן מותר, ואם אין אומן אז אסור. ומש"כ שהרי"ף והרמב"ם והרא"ש לא 
שכיח  שאינו  כיון  הביאוהו  לא  שהפוסקים  הב"י  דברי  הבאתי  כבר  אומן,  חילק  דין  הזכירו 

[ומה שהביאו בסוגריים והוסיף "צ"ע" תמוה, למה השמיט מש"כ  הב"י בפירוש]. 
הובא  ה"ט,  פ"ב  (ע"ז  מירושלמי  ראיה  שיש  טו)  (עמ'  שליט"א  לובין  הגר"מ  מש"כ  ולגבי 
בפיסקי רי"ד) שיש לטרית חומרא דגזירת חילק, שאפי' א' מאלף אסור. הרי המעיין בביאור 
אא"ז הפני משה על הירושלמי שם יראה שכתב בזה"ל 'הוא חילק הוא טרית טרופה, כלומר 
חילק ג"כ לא אסרו אלא אם הוא טרוף כדין טרית, שאז אינו ניכר בו תערובת דג טמא, עכ"ל. 
כלומר הירושלמי מיקל יותר בפשט חילק מהבבלי, ודווקא חילק טרוף אסור. הרי הוא היפך 

ממה שלמד הגאון הנ"ל מהירושלמי. וביותר שהרי רש"י לגבי טרית לא כתב א' מאלף.
גם לא זכיתי להבין שאר דבריו לגבי גזירת חילק, ראה שם (עמ' יד ד"ה אך) שהביא לשון 
רש"י, ובסוף דבריו כתוב 'אבל טרית אין שקץ טמא דומה לה, הלכך כי אינה טרופה שריא', 
עכ"ל. ואח"כ כתב 'מבואר דאפי' דגים מסוג דג הידוע בטהרתו ורואים אותם כשהם שלימים 
ואינו  לו  הדומה  טמא  דג  נתערב  מאלף  א'  שמא  מחשש  לאוכלם  אסור  ג"כ  קשקשים,  בלי 
ניכר ביניהם', וחזר על כך כמה פעמים, וסיים ש'יש לחוש לתערובת דגים טמאים וכשאינו 
מכיר הדגים טמאים ה"ז בכלל האיסור שאסרו מדרבנן לקנות מגוי ולא סמכו בזה על רוב', 

עכ"ל. וקשה להבין את דבריו, כי בכל אלו א"א להכיר ביניהם אלא אומן, משא"כ בניד"ד. 
וכבר הבאתי משו"ת בית שלמה (ח"א סי' קמט, הובא בדרכ"ת סק"ד) שהתיר אפילו באופן 
שנמצאים באותו אזור דגים דומים אם אפשר להבחין ביניהם. והעיר ידידי הגר"י פליסקין 
ראה  אך  קשקשת.  ע"י  הבחנה  שצריך  שלמה  מבית  הביא  תשובה  בדרכי  שהלא  שליט"א 
וברור",  פשוט  זה  וכל  הטמאים  מתוך  הטהורין  בברירת  היטב  זהירין  "שיהיו  שכתב  סו"ד 
כמבואר  המין,  הכרת  כגון  ספק,  בלי  לברר  שאפשר  אופן  בכל  מועילה  שהברירה  ומשמע 
ברמב"ם ושו"ע, והלשון שהובא בדרכ"ת "אם יש להם קשקשת" אינו מדויק, כי אינו כתוב 
בבית שלמה. וכן מסתבר שחוששים רק לדגים טמאים הדומים אם הם נמצאים באותו אזור, 
וכמ"ש לגבי חילק שדומה מאד לדג טמא שנמצא שם ועולים ביחד בערבוביה, וכיון שהדג 
חילק עוד לא גידל קשקשת, גזרו חז"ל בזה. משא"כ אם יש דגים דומים בצד שני של העולם 
ואין שום סיכוי שיגיע לתוך המפעל, וכבר אחז"ל (ב"ר ה ח, וספרי עקב יא יא) שאינו דומה 

דג העולה מעכו לדג העולה מאספמיא, ובכל אזור יש סוגי דגים שונים. 

בענין כשרות הסרדינים
אנצ'וביים],  [וה"ה  הסרדינים  כשרות  ענין  את  לברר  להוסיף  רבים  ע"י  התבקשתי  הנה 

מיליון  בערך  מעבדים  כי  הפועלים,  מיון  על  לסמוך  וא"א  קטנים,  כה  דגים  הם  שהרי 
סרדינים ליום [בלי גוזמה], ומה יועיל משגיח צמוד לזה, וכי ניתן לראות מיליון 

משגיחים  של 20  צוות  צריך  זו  להשגחה  ולכאו'  אחד?  ביום  פרטים 
לפחות, ואין דבר כזה בשום מפעל, ואכן כמה שנים שמעתי 



הטעם באופן משמעותי, ואינו עומד לאורך זמן ובבישול, ולכן לא פרקטי כלל לעשות את זה. 
והעיקר, שאין הרבה דגים שיותר זולים מסלמון, ושגם דומים לסלמון בגודל, מרקם, טעם, 
דרגת שומניות וכו' כדי שתהיה סיבה ואפשרות לנסות לרמות. [ושו"ר שבקונ' דגים טהורים 
הביא חלק מהנ"ל (עמ' 31-33), והוסיף תמונות יפות, אך מה שהביא מיני כרישים שדומים 
שונה,  הגוף  שצורת  אח"כ  שכתב  וכמו  מחמתם,  חשש  שאין  מסתבר  בצבע,  לסלמון  קצת 

ואפי' הצבע הטבעי אינו עומד בבישול].
וידידי הגרא"ד מסקוביץ שליט"א שלח לי תמונות של בישול בשר כרישים בגריל, ורואים 
איך שנהפך ללבן בהמשך הבישול, וכמובן אין שום חשש שימכרוהו בתור סלמון, כי הקונים 
יבחינו בנקל ברמאות. ולכן אע"פ שהכריש הקטן מקום גידולו גם בנורבגיה, שהוא מקום 
דומים  אינם  ושפמנון  הכריש  גם  החלפה,  חשש  אין  אופן  בכל  מהסלמון,  גדול  חלק  גידול 
לא  ללבן  נהפך  הנ"ל  והשפמנון  בישול,  ע"י  ללבן  ונהפך  בהיר  וורוד  יותר  הכריש  כי  כ"כ, 

שקוף ע"י בישול. 
ושו"ר שגם בשולחן הלוי (סי' כ) התיר מחלק הטעמים הנ"ל. והגר"י בעלסקי זצ"ל הביא 
בשם בעל אגרות משה שכאשר בטוח שאין דגים טמאים בעולם עם צבע כזה, יש לסמוך על 

צבע כסימן מובהק לכשרותם. 

הערות לפרשת השבוע
 "עם לבן גרתי"

פירש"י גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר אינך כדאי לשנוא אותי על ברכת אביך שברכני 
הוה גביר לאחיך שהרי לא נתקיימה בי, דבר אחר, גרתי בגימטריא תרי"ג כלומר עם לבן גרתי 

ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים, עכ"ל.
ויל"ע מה ראה רש"י להוסיף ולא למדתי ממעשיו הרעים, והרי כבר הקדים וכתב עם לבן 

גרתי ותרי"ג מצות שמרתי, וממילא הן הן הדברים דלא למד ממעשיו.
הבית הלוי מבאר מאמר הכתוב הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, דכפל הלשון אחי עשיו אינו 
ענין אחד, אלא שיש כאן שני בחינות חלוקות, דעשיו בא על יעקב אבינו בשתי דרכים, האחת 
בדרך של אחי, דהיינו שרצה להשפיע עליו לרעה בדרך של אחוה וריעות, והדרך השנית היא 
שתי  על  אבינו  יעקב  התפלל  ולפיכך  הזרוע,  בכח  לו  ולהרע  להזיקו  דהיינו  עשיו,  של  דרך 

דרכיו הללו, על דרכו של אחי ועל דרכו של עשיו.
ולפ"ז יש לבאר דברי רש"י, דבשתי פירושיו נתכוין לשתי דרכיו של עשיו, דמה שפירש לא 
נעשיתי שר וחשוב אלא גר אינך כדאי לשנוא אותי על ברכת אביך שברכני הוה גביר לאחיך 
שהרי לא נתקיימה בי, היינו כנגד דרכו של עשיו להרע ליעקב בכח הזרוע, ולזה אמר לו אין 
לך לשנוא אותי שהרי לא נתקיימה בי ברכת אבי, ומה שפירש"י עם לבן גרתי ותרי"ג מצות 
שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים, היינו כנגד דרכו של עשיו להשפיע על יעקב לרעה בדרך 
הרשע  לבן  הצליח  לא  שנה  עשרים  לבן  עם  שגר  דאפי'  פירש"י  דלפיכך  וריעות,  אחוה  של 
להשפיע עליו להטותו לדרכו הרעה, וכן שלח לעשיו להודיעו שלא יצליח בדרכו של אחוה 

להשפיע על יעקב אבינו להטותו מצדקותו.
ומעתה מיושב מה שכפל רש"י וכתב גם שתרי"ג מצות שמרתי, וגם שלא למדתי ממעשיו 
הרעים, דהנה כל עניינו של לבן במה שהניח ליעקב אבינו לגור אצלו היה כדי לקלקל דרכו 
בעבודת ד', ולפיכך שפיר כתב רש"י שתרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים, שזה 
הודיע  וכמו"כ  מצות,  תרי"ג  על  לעבור  הרעים  ממעשיו  להתפתות  שלא  הנסיון  עיקר  היה 
לעשיו שלא ידמה בנפשו להטות את יעקב מצדקת הצדיק שהרי כבר עמד בנסיון זה אצל 

לבן הארמי.
ויאבק איש עמו, פירש"י שהוא לשון ויתקשר וכו' שכן דרך שנים שמתעצמים להפיל איש 
כנגד  א'  בתרתי,  הכתוב  דכונת  י"ל  המבואר  ולאור  בזרועותיו,  ואבקו  שחובקו  רעהו  את 
מלחמתו של עשיו ביעקב בכח הזרוע והמלחמה, ולזה משמעות הכתוב ויאבק על שם מאבק 
ומלחמה, ב' כנגד דרכו של עשיו לבא בפיתוי כמו אח אוהב, ולזה כונת הכתוב ויאבק מלשון 

חיבוק. 
 הרב שמעון הרמן

"בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר טמאו אחותם"
יעויין בת"י ובאב"ע ועוד דפירשו דבני יעקב היינו מלבד שמעון ולוי, וכפה"נ פירשו כן לפי 
דהוקשה להם דאם הם שמעון ולוי הנזכרים, א"כ מפני מה שב הכתוב לומר בני יעקב, וכך 

הו"ל לומר ויבואו על החללים ויבוזו העיר וגו'.
והנה יעויין ברמב"ן דכתב להלן (מ"ט ו') אמר כי באפם הרגו כל איש באפם, וברצונם אחרי 
וכל  בבית  אשר  כל  וקנינם  למקניהם  רמז  שור,  כל  עקרו  האנשים  בהריגת  חמתם  ששככה 
אשר בשדה, והזכיר זה לומר כי בסודם לא באה נפשו בכל אלה אפילו לעקור להם מקנה 
העיר,  את  בזזו  הם  בלבד  ולוי  דשמעון  דמפרש  מבואר  ע"ש,  וכו'  כלל  שללם  ולבוז  וקנין 
ולפירושו הדר יקשה מפני מה שב הכתוב לומר בני יעקב, וכך הו"ל לומר ויבואו על החללים 

ויבוזו העיר וגו'.
והנה עה"כ לעיל (כ"ה) ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי וגו', פרש"י שני בני יעקב, בניו היו, 
מבואר  הימנו,  עצה  נטלו  שלא  בניו  שאינם  אנשים  כשאר  ולוי  שמעון  עצמן  נהגו  ואעפ"כ 
דטענת  להלן  ברמב"ן  למבואר  מעתה  עלייהו,  טענה  לענין  יעקב  בני  ואמר  הכתוב  דהוסיף 
יעקב עליהם היתה בתרתי גם על ההריגה וגם על הביזה, א"כ יתכן דהיינו נמי דשב הכתוב 
בענין הביזה ואמר בני יעקב לטענה עליהם, דבניו היו ואעפ"כ לא נטלו עצה ממנו גם בענין 

הביזה.
הרב יצחק זאב דיסקין

כמה הערות וביאורים בענין יעקב אבינו והמלאכים
"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו"

ופרש"י – מלאכים ממש. וצ"ע מה משמעות הענין הזה. נבאר כמה נקודות בזה, בס"ד.
א) ההכרח לפרש מלאכים ממש, ולא שליחים, הוא מהפסוק בסוף פ' ויצא "ויפגעו בו מלאכי 
חכמים  בשפתי  (וכ"כ  דווקא  אלוקים  מלאכי  אל  כאן  דהכוונה  ברור  הרי  וא"כ,  א-לוהים", 

כאן), ופשוט.
ב) לשון רש"י "מלאכים ממש" (ומקורה במדרש רבה) לכאו' קשה, שהרי פירוש 

אל  מלאכים  בלק "וישלח  גבי  שכ'  וכמו  באמת "שליח",  הוא  "מלאך" 

שנכבש  כיון  לחוש  שיש  נח  ס"ק  פ"ג  בדרכ"ת  [וראה  הסרדינים.  כשרות  על  פיקפוקים 
במלח זמן מרובה ונמוחו קשקשיו, שמא נתערב בו דג טמא, ואין מכירין אותו, וגם שיש 

לחוש גם לגבי שמן בקופסא (עי"ש קיג ס"ק עג, קיד ס"ק מד, ואכמ"ל]. 
במסוע  הדגים  את  מעבירים  כביכול  א.   שונים,  ממשגיחים  שמועות  ג'  בזה  [והתפרסמו 
תחת לוח של זכוכית מגדלת, ומובן לכל בר דעת שאין לזה אחיזה במציאות, כי ביממה יש 
רק 86,400 שניות, ואיך יראה בהם מיליון פריטים ע"י הגדלה, וכמובן שלא ניתן להחזיק 
מעמד שעות רבות של הסתכלות רצופה. ב. סיפרו שנוטלים אותם מתחת סלעים, ופשוט 
שאין ספינה שתקרב לשם, ומנין שאין שם דגים טמאים, והיא שמועה משונה. ג.  בקונ' 
לעצמי  לדמיין  לי   קשה  חוטים,  על  אותם  תולים  שהפועלים  כתב  עמ' 49  טהורים  דגים 
איך יתכן לקשור מליון דגים קטנים על חוטים, איך ואיפה מותחים חוטים אלו, וכל עמל 
זה למען המשגיחים... ושאלתי משגיחים, ואמרו לי שאמנם המקומיים קושרים דגים על 
כלל  קשור  ולא  מקומית,  לאכילה  קטן,  בהיקף  זה  אבל  לשמש,  אותם  ליבש  כדי  חוטים 

לייצור במפעלים].
דגים,  סוגי  ג'  רק  יש  שלהם  הדייג  שבאזור  הסרדינים,  בהשגחת  בכיר  ממשגיח  ושמעתי 
ואלו הם: א. הסרדינים עצמם, ב. דג אחר כשר [מקרל קטן], ג. דג טמא, שהוא הרבה יותר 
במיון  אותו  להסיר  קושי  שום  אין  ובצורתו,  בגודלו  שונה  כ"כ  הטמא  שהדג  וכיון  גדול. 

הראשון מיד אחרי הדיג, לפיכך אין שום חשש של דג טמא בסרדינים. 
והוסיף, שהסרדינים דומים מאד לדג הכשר, עד שקשה לו להבחין ביניהם, אבל הפועלים 
מהמין  הדגים  כל  את  מופלאה  בזריזות  ולזרוק  לתפוס  יכולים  והם  בזה,  מומחים  ממש 
השני, והם מאד מקפידים להסירם כיון שהטעם שונה, ופעולתם זו מזכירה את דברי רש"י 

הנ"ל לגבי חילק אומן.
ואמנם, מי שמקפיד לחפש סימני טהרה, הרי בסרדינים יש לדון אם באמת אפשר לראותם 
הדבר  ולכאו'  מראה,  או  צורה  ע"י  חתיכות  התאמת  על  לסמוך  אפשר  ואם  חתיכה,  בכל 
קשה, כי כבר התפוררו לחתיכות וכו' וא"א להכיר כל חתיכה קטנה, וכידוע הם מבושלים 

יחד בתוך הקופסה. 
ועתה הנני במטוס בדרכי לסין, ועמי כמה משגיחים המתמצאים בסרדינים, והם מאשרים 
ומסודרים  זה,  ע"י  זה  סרדינים  כמה  עוברים  שבה  מכונה  שיש  והוסיפו,  הנ"ל.  דברי  את 
ע"י שורה של סכינים, ואח"כ שורה של כעין בליטות או כפות מסירים את כל האיברים 
מאד  הם  לסרדינים,  רק  שמתאימה  וכיון  וזנב,  ראש  חותכת  המכונה  ואח"כ  הפנימיים, 
ויגרום  המכונה,  את  יסתום  כי  המכונה,  לתוך  אחר  דבר  שום  יכנס  שלא  מקפידים  מאד 
עצמות  ובלי  עור  בלי  בסרדינים  רק  זה  כל  אך  וכו'.  מהמכונה  לשחררו  רבה  טירחה  להם 
משווקים  ורובם  הפנימיים,  האברים  את  מסירים  שמהם   ,(SKINLESS BONELESS)
בחו"ל, לאפוקי אלו הסרדינים עם עור שמשאירים את האברים הפנימיים בפנים, שבהם 
הפועלים אוחזים א' א' ביד, וחותכים עם מספריים את הראש וזנב שבולטים מב' צדדי ידו 
(להבדיל, כקמיצת המנחה), ובין עם עור ובין בלי עור, כל דג נבדק בנגיעת יד הפועלים. 
ומשגיח נוסף אמר, שראה קצת סרטנים ושרימפסים שעלו עמהם מן הים, אבל מסירים 
הסיבה  שהיא  ונראה  הנ"ל,  הגדול  טמא  הדג  עם  ביחד  הראשון  המיון  ע"י  מיד  אותם 

לכשרות הסרדינים. 
וראיתי בקונטרס הנאה של הגרי"מ מורגנשטרן (עמ' 48) תמונה מבהילה של שרצים בתוך 
קופסת סרדינים. וכתוב שם שהם סרטנים, אבל לעיני נראים יותר כשרימפסים, ולא ידוע 
שונה,  דייג  שיטת  היתה  שאז  שנים,   6 בערך  מלפני  שזה  ומסתבר  לשם.  נכנסו  איך  לי 
קטנים  שרימפסים  אכלו  והם  שבמעיהם,  המזונות  שהתעכלו  לפני  הסרדינים  את  ודגו 
שלמים,  סרדינים  לשווק  הפסיקו  ולתקופה  כמובן.  רצינית  שאלה  והתעוררה   ,(KRILL)
אלא רק את אלו בלי העור עצמות ומעיים, וכנ"ל. ואח"כ הגוים חקרו את הענין להבין את 
שרוצה  [ומי  הסרדינים  במעי  קריל  חשש  אין  שהיום  לי  ואמרו  ששינו,  מה  ושינו  הבעיה, 

לחוש לזה, יקח סרדינים בלי מעיים]. 
ושמעתי מהמשגיחים הנ"ל שלפעמים הכינו יותר מדי סרדינים ליבואן בחו"ל בלי מעיים 
אותם  מכרו  הבא]  השלב  [שהוא  העור  את  הורידו  ובטרם  הנ"ל,  המכונה  ע"י  וזנב  ראש 
ליבואן של א"י מתחת שם "עם עור", ולכאו' זה הכי מהודר, כי אולי עדיין יש להכיר את 
המין ע"י הכרת המין, ע"י העור [אע"פ שאין ראש ושדרה], ואולי יש גם קשקשים בודדים, 
וגם אין את החשש של שרצים בבני מעיים. והמשגיחים יכולים לדעת איזה קופסאות הם 

בלי מעיים, ע"י קוד ייצור. 
עדיין  אז  אך  דג,  כל  של  האמצע  את  לבדוק  לשרצים,  שחושש  למי  אפשרות  יש  ואמנם 
יש את השאלה, כמו בבישול ראשון של טונה עם המעיים, שע"פ מחקר נשאר נוזל סרוח 
במעיים, כי כבר התעכלו מזונותיהם לפני עת הדייג, והוא מותר כי נוטל"פ. ובכל אופן בזה 
רוב ההכשרים מקפידים להסיר את המעיים של הטונה לפני הבישול. וגם צוות האיכות 
של המפעל דורש כן, כיון שטעם המעיים עלול לפגוע בטעם הדג אם יתבשלו ביחד, אבל 
אבל בסרדינים עם מעיים לא מסירים, ויש איסור דבוק עם כל המסתעף, ונמצא שהמחמיר 

ובודק ומצא שרץ, כל הקופסה אסורה.

סימן צבע בשר הדג וצביעת בשר הדגים
שהתפרסם  הדגים,  בשר  צביעת  חשש  של  הענין  את  להסביר  ממני  בקשו  אברכים  כמה 
יש  ולכאו'  אדום-כתום,  בשר  להם  שיש  פורל  מיני  או  הסלמון  צבע  לחזק  כן  שעושים 
לחשוש שצבעו דג טמא בעל בשר לבן כדי שיהיה נראה כסלמון, ואיך סומכים על ראיית 

צבע בשר הדג. 
גדלים  הדגים  כאשר  הצבע  את  לחזק  אדום  בצבע  שמשתמשים  אמת  בקיצור,  ואשיב 
בבריכות, כי אינם אוכלים מספיק קריל וכדו' שיש בהם את הצבע באופן טבעי, וכפי מה 
שידוע לי החשש היחיד בצבע זה, הוא חשש קטניות בפסח, אך עיקר הצבע הוא סנטטי 

ממש בלי שום קטניות, והמשגיחים מקפידים לבדוק היטב ליצור מיוחד לפסח. 
אך אין חשש לצביעת דג לבן, כי מומחים עולמיים בתחום, קבעו שרק לדג סלמון וכדו' יש 
את היכולת לספוג את החומר הנ"ל, והרבה דגים אחרים אוכלים אותם מיני מזון, ואינם 
חומר  הוספת  לגבי  והיינו  הנ"ל.  הצבע  חומרי  את  טבעי  באופן  סופגים  אינם  כי  נצבעים, 
אינו  כי  כלל,  לחוש  אין  הצבע,  בחומר  שרייה  או  זריקה  לגבי  אך  חיים.  דגים  למזון  צבע 

נתפס היטב, ובפרט שאינו נראה אחיד בלי פסים או נקודות, ואינו עומד בבישול, 
וכאשר מזריקים צבע, נקבי הזריקה נראים כל ס"מ, ואילו ע"י שרייה צריך 

להשתמש בהרבה מלח כדי שיספג לתוך הבשר, וזה משנה את 

 



ועיין  שליחים,  היינו   – "אזגדין"  הכוונה  דמלאכים  אונקלוס  בתרגום  שם  ופי'  בלעם". 
בתרגום כאן שפירש שגם מלאכי יעקב הם "אזגדין" – שליחים רגילים. ומהו, א"כ, כוונת 

"ממש" כאן, הרי "מלאך" יכול להתפרש בתרי אנפין.
פרק  בסוף  דאיתא  מה  פי  על  והוא  מחסרא,  חסורי  כאן  רש"י  של  לשונו  דמטבע  ונרא' 
ואלו מותרין (נדרים דף כ'), דאיתא התם "א"ר יוחנן בן דהבאי, ד' דברים סחו לי מלאכי 
השרת" וכו' ובהמשך הגמ' שם "אמר אמימר, מאן "מלאכי השרת" (שאליהם התכוון ר"י 
בן דהבאי) – רבנן, דאיתימא מלאכי השרת ממש, וכו'. ואמאי קרו להו "מלאכי השרת" – 

דמצייני כמלאכי השרת" עכ"ל הגמ'. (עי' פירושו ברא"ש ור"ן). 
שקיצר,  אלא  אמימר,  וכלשון  ממש",  השרת  "מלאכי  לומר  ג"כ  כאן  רש"י  כוונת  ולכאו' 

ופשוט.

במקום  לעשו,  לשלוח  א-לוהים  במלאכי  השתמש  שיעק"א  במה  צ"ב  דאכתי  אלא  ג) 
לשלוח את עבדיו.

ואציגה נא דבר חריף אשר בפי, לתת בזה טעם לשבח.
הנה ידועים דברי הזוה"ק (רע"מ ) המודפסים במחזור לר"ה לפני התקיעות. והענין בקצרה, 
דמעמד ברכות יצחק הוא כעין ראש השנה (ועי' ביאור הגר"א בשו"ע הל' ר"ה דנקט שהי' 
מעשו,  הדין ומבקש  כסא  על  קב"ה היושב  הוא דוגמת  דין,  בר"ה ממש), ויצחק, שמדתו 
את  לדון  שיוכל  כדי  ולקטרג,  עוונות  שהם  מטעמים  להביא  השטן,  שהוא  מלאכו  דוגמת 
יעקב  קול  והקול  תפילה,  היינו  מטעמים,  הוא  מביא  ישראל,  כלל  דוגמת  ויעקב,  העולם. 
היינו קול השופר, ומקדים את עשו ומסתתמין טענותיו של שטן ואינו יכול לקטרג, ומקבל 

יעקב וכלל ישראל את הברכות.
ועשו /השטן כועס ורודף אחרי יעקב, ויעקב בורח / עוסק בתשובה ותענית עד יוה"כ, ואז 
עשו / השטן בא עם ד' מאות איש / מקטרגים, "וירא יעקב מאוד ויצר לו" ומרבה בתפילה. 
עד שמטכס עצה "כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני", "ויקח מן הבא בידו מנחה 

לעשו אחיו" וכו'.
ולא  דובשיה  לא  רוצה  לא  ויעקב  ליעקב,  ושומר  אפוטרופוס  השטן   / עשו  נהי'  ומאז, 
עוקציה, ואומר "יעבר נא אדוני לפני עבדו", ובשעת נעילה "וישב ביום ההוא עשו לדרכו", 
קוב"ה  שמח  העוונות,  ומחילת  יו"כ  ואחרי  מיעקב.  ונפרד  הדורון,  את  המקטרג  קבל  כי 

בבניו, וזהו "ויעקב נסע סוכותה" – היינו חג הסוכות. עכת"ד.
והנה, אף דלא כתוב בפירוש ברע"מ, ברור דענין הדורון הוא דוגמת השעיר לעזאזל, דעי"ז 

מפייסים את המקטרג (ועי' בזה בפדר"א, ואכמ"ל). 
שהי'  דמי  מהמדרש,  פלא  דבר  שהביא  מ"ג)  (פ"ו  יומא  במסכת  החדשים  בתוס'  ויעויין 
מוליך את השעיר לעזאזל "הי' מת באותה שנה" [וכמדומה שראיתי שפי' בזה רי"מ שטרן 
שליט"א, דדרשו לשון המקרא "ושילח ביד איש עתי המדברה", שכוונת הפסוק היא שיגיע 

עתו ליפטר מן העולם. עכ"ד].
וא"כ שפיר בחר יעק"א לשלוח דווקא מלאכי השרת לעשו, דאין מיתה שולטת בהם, ולכן 
אינם באים לידי סכנה עי"ז שיביאו את הדורון – שהוא בחינת "שעיר לעזאזל" – לעשו. 
אבל אילו הי' שולח עבדים שהם בשר ודם ובני תמותה, הי' מקרב בזה את מיתתם, ודו"ק.
שעשו  אלא  המדברה),  לעזאזל  (לשעיר  להוליכו  כשרים  "הכל  דתנן  במתני',  שם  ויעויין 
כהנים [גדולים] קבע, ולא היו מניחין לישראל (פי', זרים) להוליכו" וכו'. וע"ז מוסבים דברי 
שלא  כדי  השעיר,  את  להוליך  לישראל  נתנו  דלא  טעמא  דהיינו  שפירש  החדשים,  התוס' 

לקרב את מיתתם, ובדומה שכתבנו כאן, ודו"ק.

ויאבק איש עמו
ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  יצרו  רשב"ל,  אמר  (ל:)  קידושין  במס'  איתא 
המיתו, שנא' צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו", ואלמלא הקב"ה עוזרו, אין יכול לו, שנא' 

"א-לוהים לא יעזבנו בידו".
ועי"ש במהרש"א, שחילק בין היצה"ר שהוא התאוות והמדות הרעות שבאדם ובין המלאך 
הממונה להכשיל את האדם (וכמאמרם, "הוא יצה"ר הוא שטן הוא מלאך המוות") וכאן 
היצה"ר  על  אמרו  מיניה  לעיל  וכן  המיתו",  ומבקש  לצדיק  רשע  ש"צופה  במלאך,  מדובר 
"שכל משאו ומתנו בך (פרש"י באדם להחטיאו"), ופשוט דזה ג"כ במלאך מדובר, עי"ש 

כל דבריו.
עמו"  איש  ויאבק  לבדו,  יעקב  "ויוותר  דכתיב  בפרשתן,  ומרומז  מפורש  דהכל  בזה,  וי"ל 
ופרש"י דהאיש הוא שרו של עשו – שהוא כידוע היצה"ר (המלאך. וכמבואר במס' מכות 
(י"ב.) ברש"י דשרו של רומי (עשו) היינו המלאך ס"מ) וא"כ מבואר שהיצה"ר נאבק עם 
יעק"א, וזהו "יצרו של אדם מתגבר עליו". ומבואר במדרש תנחומא כאן, ש"ביקש המלאך 

להורגו", וזהו "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו".
ובהמשך כתיב "וירא כי לא יוכל לו" ובשה"ש רבה (פ"ג, ה') מובא מר' לוי משל, לבאר איך 
ראה המלאך שלא יכול להתגבר על יעק"א ובהמשך ואיתא שם "כך, כיון שראה המלאך 

(את) השכינה עומד(ת) למעלה מיעקב, הרפיש עצמו תחתיו".
כלומר  לו"  יכול  לא  כי  דכתיב "וירא  וזהו  יעק"א,  על  להתגבר  המלאך  שהלך  רואים  א"כ 
דעד שראה המלאך שכינתו ית' מעל יעק"א, הי' מצב שיעקב אינו יכול לו ליצה"ר, וממש 
כלשון הגמ' בקידושין, וכשראה שהשכינה עומדת מעל יעק"א, נכנע, וזהו מש"כ בגמרא 
אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, אבל השתא דמריה סייעיה, להיפך, "וירא (המלאך) כי 

לא יכול לו.
עה"פ "הארץ  ויצא)  ריש  ברש"י  מקצתו  שאמרו (הובא  מה  כעין  דד"ז  להוסיף  יש  [ואולי 
אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך" – שנתקפל כל א"י תחתיו – כדי (שע"י קנין זה) 
שתהא נוחה ליכבש בפני זרעו. וכן במלחמת היצר, כל זרע יעקב יכבשוהו, כי ישגבם אלוקי 
יעקב. וזהו דאיתא "יצרו של אדם" – היינו יעק"א אדם שעל הכסא, שופריה כעין שופריה 

דאדה"ר, ואנחנו זרעו נקראים "אדם"].
כי  ישראל  אם  כי  שמך,  עוד  יאמר  יעקב  המלאך "לא  שאמר  במה  להעמיס  אפשר  ועפ"ז 
שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל", דהכוונה לרמז שיעקב התגבר עליו "כי שרית עם 
נצח  ולכן  עוזרו",  "הקב"ה  הגמ'  וכלשון  במדרש  וכמ"ש  עמו,  הי'  שקב"ה  כלו'  אלוקים" 

 

ה"אנשים" – היינו ה"איש" שנאבק עמו, שרו של עשו, ותוכל, ועי"ז שהקב"ה עזרו, יכול לו.
הרב משה וויליג

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח וכו'" (לה, א) וכתב 
הרמב"ן וז"ל, ושב שם ועשה שם מזבח - לא ידעתי מהו ושב שם. ויתכן שצוהו לשבת שם 
תחלה ואחר כן יעשה המזבח להטהר מעבודה זרה, או מן החללים שהרגו, כענין ואתם חנו 
מחוץ למחנה שבעת ימים (במדבר לא יט), כי לא צוו עדיין במי חטאת, ויעקב נזדרז במצוה 
דבטבילה  חטאת,  במי  נצטוו  דלא  שכתב  במה  ביאור  וצריך  עכ"ל.  שם.  בואו  טרם  להטהר 
ובספירת שבעה ימים נמי לא נצטוו עדיין ומאי שנא ספירת שבעה ימים וטבילה דעשו ממי 
חטאת דלא עשו [ולולא דברי הרמב"ן היה אפשר לומר דלא היה שייך לעשות פרה אדומה 
משום דבעינן הזאה אל פתח אוהל מועד וכל כמה דלא קידש את המקום להיות בית אלקים 

לא שייך לעשותו אך הרמב"ן כתב דמשום דלא נצטוו הוא דלא עשו].
ב. במה שכתב הרמב"ן דיעקב נזדרז במצוה להטהר טרם בואו שם נמי צריך ביאור דאמאי 

ציוהו ה' לעלות לבית אל ושם להיטהר ומדוע שינה ממה שציוהו ה'.
ג. בעצם דברי הרמב"ן יש לעיין אמאי ציוהו ה' בסתמא לעלות לבית אל ולשבת שם ולא 

אמר לו להדיא דיטהר עצמו מעבודה זרה או מטומאת מת. 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

כז' ע"ב כיס, ד"ז צריך אריכות דיעוין ברכות סד' ר"י שאל בכלדאי ויעוין קידושין נט' לא 
מסמנא מילתא למכור קרקע ראשונה ויעוין שבת סז' דיש דברים דאסור משום לא תנחשו 

וכן תמים תהיה וכ"ז צריך רב וה' הטוב יצילנו.
כח' ע"א סימנים וסימנים וע"א, בהא דמקשה הרע"א למה לא נימא יחלוקו אמר מרן הגר"ח 
דיחלוקו אי"ז השבה דעד דרוש אחיך אותו דזה אינו מתקיים רק בהשבה כדינו שמחזיר ליד 
הבעלים ויחלוקו אי"ז השבה דעד דרוש אחיך אותו. והנה יש לעיין בכל שומר אבידה אם 
יש לו דין שומר של הבעלים או שומר של התורה ולכאו' נראה דתלוי במחלוקת הראשונים 
דדעת הר"ן חולין צו' דע"א נאמן באבידה ודעת הריטב"א כאן דאינו נאמן ונראה דתליא בזה 
דאם יסוד דינו הוא דין שומר של התורה א"כ אי"ז דין ממון אלא דין איסור וע"א נאמן ואם 
הוא שומר של חבירו צריך דוקא שני עדים דבממון יש דין דע"פ שני עדים יקום דבר. ויש 
לעיין בדין שומר אבידה בבעלים אם יש פטור בעליו עמו ולכאו' תלוי בהנ"ל דאם הוא שומר 
של התורה לא שיך פטור בעליו עמו ואם הוא שומר של חבירו יש לעיין אם יש פטור בעליו 

עמו וצ"ע ויעוין פרק השואל.
לא' ע"ב מות יומת, הר"מ מונה את ד' מיתות בי"ד לד' מצוות נפרדות והרמב"ן הקשה דאם 
א"א יכול להמיתו במיתה הכתובה בו אתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול אלא מוכרח דיש 

מצוה אחת דובערת הרע מקרבך אלא דיש ד' פרטים דד' מיתות הוה מפרטי המצוה.
והנראה בזה דבבן סורר ומורה יעוין חידושי רח"ה זכיה ומתנה אין הגברא מחויב מיתה אלא 
נחלקו  דבזה  נראה  ולפ"ז  דגברא.  חיובא  הוה  בי"ד  מיתות  בכל  משא"כ  סופו  ע"ש  דנהרג 
דהגברא  דהיינו  עצמו  דהגברא  חיובים  ד'  הוה  מיתות  דד'  ס"ל  דהר"מ  והרמב"ן  הרמב"ם 
מחויב סקילה שריפה הרג וחנק והרמב"ן דס"ל דחיובא דגברא הוה מיתת בי"ד וד' מיתות 
דכל  היטב  מיושב  ולפ"ז  המצוה  מפרטי  פרט  חשיב  ומה"ט  לו  לעשות  הבי"ד  על  דין  הוה 
מקרבך  הרע  דובערת  המצוה  בכלל  הכל  ונכלל  דגברא  חיובא  אי"ז  ממיתו  שאתה  מיתה 

משא"כ ד' מיתות הוה חיובא דגברא ומיושב היטב דעת הר"מ וכמ"ש.

תגובות
בענין היתר אומדנא ברוב, בתערובת דגים

שרובם  לנו  שברור  אף  דגים  תערובת  להתיר  שאין  שליט"א  מורגנשטיין  הגרי"מ  העיר   
טהורים, מפני שאין להחשיב אומדנא לרוב, הואיל ולא נבדקו לעיני ישראל נאמן. 

   והנה גם לדבריו, אם ישראל בודק את פס הייצור, ורק מתעורר חשש שנעלמו ממנו מעט 
טמאים. אזי יש להחשיבו כרוב היתר. ודבריו נאמרו לאסור באופן שאין כלל השגחה.

    אך ראוי להעלות על שולחן מלכים- והם תלמידי החכמים העוסקים בנידון, את דברי 
שלא  אף  היתר,  כרוב  נחשב  הדעת  שאומד  במפורש  שנקטו  האחרונים  ופוסקי  הראשונים 
נבדקו בראיית עין, ולמדנו מדבריהם שמכח האומדנא, התערובת נידונית כרוב היתר, ועל כן 

יש להתיר הכל מדין רובא דאיתא קמן. וכדלהלן: 
   א. כתב הר"ן על הרי"ף ביצה ג ע"ב "ומהא שמעינן שמותר ליקח ביצים מן עובדי כוכבים 
וכו', ואיכא מאן דשרי אפילו ביום ראשון של ר"ה ובשני ימים של גליות משום דרובן של 
ביצים לאו בני יומן נינהו ואזלינן בתר רובא כל היכא דאתי מאן דמזבן לגביה אבל למיזל 
לבתי דידהו דהוה ליה מקום קביעותן אסור דילמא איכא חד דמזבן ביצים בני יומן וכל קבוע 
כמחצה על מחצה דמי". ודבריו הובאו להלכה במשנ"ב סי' תקיג סקל"א.      ב. עי' בסי' לב 
סע' נ, בדין קניית גידים לתפילין מנכרי, כשיש ספק אם הם מבהמה טהורה או טמאה, וכת' 
המ"א והמ"ב להתיר מדין רוב, שהרי רוב גידים הם מבהמות טהורות, ואף שודאי לא עמד 
ישראל לבדוק את הגידין שברשות הנכרי.     ג. אי' ברמ"א יו"ד סי' קיד ס"י להתיר באופן 

שרוב נכרים אין מערבין יין. הרי שאומדנא יוצרת היתר מדין רוב.
   אמנם מבואר בר"ן ובפוסקים שיש להיזהר שלא יהיה בכלל איסור קבוע. אך כידוע אין 
בתוך  איסור  להימצא  כששכיח  או  איסור,  שם  יש  שודאי  באופן  רק  קבוע,  לאיסור  נחשב 
להימצא  רגיל  שאין  יוודע  כאשר  ובניד"ד  ע"ב,  צד  דף  חולין  ברשב"א  כמבואר  התערובת, 
שם בקביעות דג טמא, נחשב כספק קבוע להתירו. [ולענין שאין היתר ברוב התלוי במעשה, 
פשוט שזה אמור רק ברובא דליתיה קמן, ובניד"ד ההיתר מדין רובא דאיתיה קמן, שמועיל 

אף כשתלוי במעשה, כפרישת אדם מסיעה, וכפרישה מחנויות.] 
הרב עדיאל כ"ץ 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

וישב - ענייני חנוכה
מקץ - עינייני חנוכה

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

"אבל  צניעות-  על  שם  שומרים  שלא  במקומות  בהליכה  זהירות  א. 
קטנה,  באצבע  אפילו  באישה  המסתכל  לכו"ע  ההסתכלות,  לעניין 
כיון שמסתכל בה להנות, עובר בלאו דלא תתורו אחרי עיניכם ואמרו 
שאפילו יש בידו תורה ומעשים טובים לא ינקה מדינה של גיהנום. 
וראיה בעלמא לפי תומו בלא נהנה שרי אם לא מצד המוסר... וכתב 
שאר  וכה"ג  זרועותיה  [כגון  מכוסה  להיות  שדרך  דבמקומות  הפמ"ג 
המקומות בגוף] אף ראיה בעלמא אסור" [מ"ב סי' ע"ה ס"ק ז']. ולכן 
להיות  שצריך  במקומות  בעלמא,  ראיה  אף  הנ"ל  במקומות  ההולך 

מכוסה, אסורה.

להוציא  פיו  [פותח  יפהק  לא  יגהק,  לא  שמו"ע-  בשעת  פיהוק  ב. 
רוח הפה] ואם צריך לפהק מתוך אונס, יניח ידו על פיו שלא תראה 
פתיחתו [שו"ע סי' צ"ז סעיף א']. [לענין גיהוק מתוך אונס אם צריך 

להניח ידו ע"ש במ"ב].

ג. המתפלל שמו"ע והש"ץ מגיע למודים- "...ונזדמן לו שמגיע הש"ץ 
סעיף  ק"ט  סי'  [שו"ע  עמו  ישחה  מהברכות  באחת  כשהוא  למודים 
א'] ואינו אומר אז מודים, והשחייה כדי שלא יהא נראה ככופר במי 
או  בתחילתה  הוא  אם  אבל  י']  ס"ק  [מ"ב  לו  משתחוים  שהציבור 
בסופה לא ישחה, שאין שוחין בתחילת ברכה או בסופה אלא באבות 

והודאה" [שו"ע שם].

דמחזי  המראה  כנגד  להתפלל  אסור  מראה-  מול  להתפלל  ד. 
דבפתוחות  סתומות,  בעינים  אף  והיינו  שלו,  לבבואה  כמשתחווה 
בשם  ע"א  ס"ק  צ'  סי'  [מ"ב  כוונה  ביטול  משום  אסור  הכי  בלאו 
או  מנחה  שם  שמתפללים  שמחה  באולמות  נפ"מ  וזו  האחרונים]. 

מעריב, לא להתפלל מול המראה אפי' לא בעינים עצומות.

ספרי  ללמוד  עת  לו  לקבוע  האדם  וצריך  המוסר-  לימוד  צורך  ה. 
מוסר בכל יום ויום, אם מעט ואם הרבה, כי הגדול מחברו יצרו גדול 
ס"ק  א'  סי'  [מ"ב  חז"ל  מאמרי  תוכחת  הוא  היצה"ר  ותבלין  הימנו. 
בם,  נתחיבנו  לא  אשר  בחקירות  שכלינו  ויעמול  שייגע  היתכן  י"ב]. 
בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שיכים 
ונניחהו  להרגל  נעזבהו  רבה-  חובה  לבוראינו  אנו  שחיבים  ומה  לנו, 

למצוות אנשים מלומדה [ הקדמת המסילת ישרים].

בתשובתו של הרה"ג רבי עזרא ניסן שליט"א בשבוע שעבר כתב שכל חיוב בדיקת הסימנים שכ' 
הגרמ"מ  להוכיח  שכתב  מה  והביא  לבררן.  ואפשר  קמן  לסימנים  כשאיתא  דוקא  זהו  הריב"ש 
לובין שליט"א מהריב"ש דלעולם לא אזלינן בתר רובא ממה שהביא מהך דחולין נ"ט דאמר רב 
סימניה)  לבדוק  (שא"א  קלוטות  ופרסותיה  גמום  שפיה  בהמה  ומצא  במדבר  מהלך  היה  חסדא 
בודק בבשרה אם מהלך שתי וערב בידוע שהיא טהורה ובלבד שיכיר ערוד (שיודע שאי"ז ערוד) 
וקשה דערוד הוא מיעוטא וניזל בתר רובא שאינו ערוד וממילא תהא בהמה זו שבשרה שתי וערב 
טהורה, ומזה מוכיח הריב"ש דלא אזלינן בתר רובא בדין בדיקת סימני טהרה, ומזה מוכח דאף 
כשאין סימני טהרה אסור לסמוך על רוב דהא כאן איירי בבהמה שפיה גמום כו' ואין בה סימנים 
ואפ"ה לא סומכים על רוב. והשיב הגר"ע ניסן שליט"א דפשוט שמה שיכול לבדוק ע"י סימני שתי 
וערב חשיב לסימן, ומה שאינו מכיר ערוד הלא יש אחרים שמכירים ערוד וא"כ חייב לברר מה 
הבהמה אשר לפניו ול"ד לדג בלי סימן כלל, ומה שסימן שתי וערב אינה מהתורה, זה אינו משנה 
כלל דסו"ס יכול להכירה [ויש להוסיף שהרי גם סימני עוף אינם  מהתורה ואפ"ה הצריך הריב"ש 

בדיקה ע"ז ושלא יועיל רוב עליהם].
ובאמת יש לשאול דעכ"פ חזינן שם בגמ' שמה שאינו מכיר ערוד אי"ז סיבה לפוטרו מבדיקה כיון 
שיש אחרים שיודעים ערוד ויוכל להתברר על ידם וא"כ בנידון דידן נימא ג"כ הכי דאף שאנשים 
מ"מ  בהם  שמורגלים  הכשרים  דגים  כשאר  נראה  ולהם  היטב  פילה  הדג  מכירין  אין  הרגילים 
שמא אם יכלו למומחה שבקי ורגיל בדגים יבחין שאינו מהמין הטהור [דרך משל על דג המושט 
שנראה לנו שהוא מושט אמנם דג נצרן דומה לו מאוד ומחמת שמעולם לא הבחנו ביניהם לא נדע 
שהפעם זה נצרן ואם נלך למומחה שמכיר בנצרן ג"כ יוכל להבחין ע"י כיוון הבשר והפסים שבו 
וכדו'] וא"כ נשאר עלינו החיוב בדיקה תמיד מחמת שאפשר להתברר ע"י מומחה והדר דינא דלא 

אזלינן בתר רוב כדברי הריב"ש הנ"ל.
ברם יש ליישב דגם המומחה הזה מנא לן שבקי בכל סוגי הדגים כולם ושמא יש דג כזה בדיוק 
טהור וא"כ אי"ז נקרא שאפשר להתברר אמנם לענ"ד עדיין אינה תשובה דלדגים שאינם מצויים 
כלל שאף מומחה לא בקי אי"ז נכנס בכלל ספק ושפיר נקרא בירור בהכרת המומחה דאם לא 
הוא מי כן ולא הטילה תורה לבדוק ביותר מזה [וכמו שיש לומר על בדיקת מעבדה שאין לומר 
שנתחייב לבדוק במעבדה אף שהם ודאי ידעו לברר כי אי"ז בכלל הציווי אלא המצווה לבדוק כ"א 

בבדיקה רגילה ה"נ אי"צ לחשוש שגם אחר המומחה אינו כדבריו]. 
ושוב שאלתי שאלה זו לגר"ע ניסן שליט"א והשיב ב' תשובות בדבר: א) כיון שאין ראש ושדרה 
וגם הדג חתוך באופן שקשה לזהותו בטביעות עין א"כ גם על מומחה אין לנו לסמוך, וכשם שא"א 
לסמוך בטרית טרופה על טב"ע של מומחה לטהר כן א"א  לסמוך עליו לטמא ואנו תופסים שא"א 

לזהות זה המין.
ב) עיקר ציווי התורה הוא להבחין בין טמא לטהור ולא סגי בזה שהמומחה יודע שאי"ז דג טהור 
פלוני דסו"ס אפשר שהוא דג טהור אחר, והגם שנראה לו עכשיו שהוא דג טמא פלוני עדיין אפשר 

שטועה בדג טהור אחר שאינו מכירו והוא דומה למה שנראה לו עכשיו טמא.
הרב שלום אהרון דנינו

טעם  שאין  כמובן  ויצא.  פרשת  דפרשה  עומקא  בגליון  לדברי,  גרינבלט  הרב  תגובת  את  ראיתי 
להרבות ביגיעת דברים ולחזור על הנאמר כבר, והרי אין אנו חפצים בניצוח אלא בנסיון לעמוד 

על אמיתה של תורה. 
זצ"ל  הגרמ"פ  טעו  שח"ו  להתקבל  העשוי  הרושם  את  לשלול  בכדי  היתה  הקודמת  תגובתי 
ויבלח"א הגרנ"ק שליט"א בדבר הלכה, והראנו לדעת שיש לנו הקטנים הרבה מה ללמוד ולהבין 

לפני שאנחנו מביעים דעה.
קשה במסגרת זו להכנס לכל הנידונים שהעלה הרב א' גרינבלט, רק אחשוב לנכון להבהיר את 

המציאות שעליה אנו דנים, כדי למנוע את הבלבול הנוצר מכל ריבוי הדברים כאן. 
המציאות כרגע היא, שיש כמה מיני דגים המגיעים קפואים עם עור ממפעלים של גויים, ארוזים 
שונות  מסיבות  הייצור  בעת  במפעל  משגיח  נוכח  שיהיה  מבלי  מהודרות,  כשרויות  בחותמות 
(ביניהם חוסר האפשרות להתגבר על רמאות המפעלים במסגרת כח האדם והתקציב הקיימים), 
ובלי שהדגים נבדקו עד שהגיעו ליד הלקוח. הנחיות הכשרות של כל הרבנים וההשגחות בארה"ק 
הינם שחובה לבדוק את הדגים ולא לסמוך על נאמנות המפעלים. במקרה שלפנינו סומכים וועדי 
המגיעים  דגים  על  מדובר  שהרי  הדג,  עור  על  הטהרה  סימני  את  שרואים  הלקוחות  על  הכשרות 
עם עור, ואין כל קושי ללקוח הפרטי לבדוק זאת ואין דרושה אלא שימת לב. (אמנם יש מרבני 
ושלא  וכו',  במסמכים  ובדיקה  המפעלים  נאמנות  על  לסמוך  שאפשר  הסוברים  בחו"ל,  הכשרות 

כמקובל כאן, ולשיטתם אין הלקוח צריך לבדוק את הדגים האלה). 
ושארית  העדה"ח  פורסמו ע"י  השגחה,  ללא  המיוצרים  הקפואים  הדגים  לגבי  הנ"ל  הדברים 

ישראל בטלפון ובמודעות. 
כמו"כ בניגוד לטענת הר"א גרינבלט, היו מקרים בייצור של דגי טונה, שבו הגיעו הדגים לנקודת 
המשגיחים  (נוכחות  להנחיות.  ובניגוד  ראשם,  את  מהם  שחתכו  לאחר  המשגיחים  של  הבדיקה 
במפעל יום או שבוע לפני הייצור אינה רלוונטית, המדובר הוא על הנקודה בייצור שבה רואים 
חריגות חד פעמיות שטופלו כנדרש, ולא כ"כ נוגע לציבור. המשגיחים את הדגים אחד אחד). אין טעם בויכוח על העובדות. אלא שאליבא דאמת, מדובר על 

כל הנ"ל נכתב ע"פ ידיעתי מתוך המערכת עצמה, ומביקורים במפעלי ייצור שונים.
בנוגע למה שכתב הרב גרינבלט שלא הבנתי את ההבדל בין שלשת המקרים של הדגים שהציג 
דברי  את  בקצרה  להציג  אשוב  לפיכך,  אמרתי,  שלא  דברים  בדברי  שהבין  נראה  בתגובתו, 
הקודמים. הרב גרינבלט טוען בשני מאמריו בין יתר טענותיו, שרוב הדגים בים טהורים, ומן הדין 
יש לסמוך על הרוב ודלא כריב"ש וכו'. וכתבתי שלפי דבריו יהא מותר לאכול דג לא מוכר ע"ס זה 
שרוב הדגים טהורים, ויהא מותר לקנות דג בחנות של גוי בתאילנד בלי להכירו ובלי לראות עליו 

סימני טהרה. וכמד' שעל זה לא השיב הר"א גרינבלט דבר. 
לגבי מה שכתב שלא פוסקים כהריב"ש, נשאיר לחכמי התורה את ההכרעה בשאלה איך להתייחס 
למשל לאבני נזר ועוד מגדולי פוסקי הדורות שמביאים את הריב"ש כהלכה מוסכמת, והאגרו"מ 
לא  שהריב"ש  שכיון  גרינבלט  הרב  טוען  לעומתם  אסור,  לאלף  אחד  של  בחשש  שאפי'  שכותב 

מובא בטוש"ע ונו"כ אין הלכה כדבריו. 
אחתום בברכה מרובה לכבוד התורה ולומדיה,

הרב שמואל פישקביץ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


