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הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

שהמשגיח יכול לשלוט עליו לבד או לפעמים עם עוזר אחד. אלא הסיבה שלא משגיחים 
על כך היא שכדי לעשות ייצור-מיוחד באופן הנ"ל עם רק חלק מפסי ייצור בפעולה ו\או 
ע"י האטת המהירות של סרטי-נע ו\או עם תוספת משגיחים וכו' יעלה את המחיר שלא 
לצורך, כי הצרכנים יכולים לבדוק בעצמם. [לדוגמא מושט בלי עור עם השגחת העדה"ח 
עולה 40 ₪ לק"ג, לעומת 30 ₪ לאותו דג מאותו הכשר עם עור]. ולמעשה חותמת הכשרות 
על דגים עם עור רק אומר שהמפעל נבדק בעבר ע"י ההכשר והם לא מייצרים שום טרפות. 
עור  בלי  לדגים  ייצור-מיוחד  לערוך  המשגיחים  באים  כאשר  לזמן  מזמן  נבדק  זה  ודבר 

קפואים או בקופסאות.  
ודגים  קופסאות  של  מיוחדים  ייצורים  על  אפי'  טענו  שהמערערים  ז')  (אות  לקמן  וע' 
קפואים בלי עור, שאע"פ  שכן רואים כל דו"ד, הבדיקה נעשית רק ע"י הכרת המין ולא 
בדיקת סימנים (אות ד'), ועוד שא"א להכיר דג שכבר נחתך ראשו (אות ה'), וטוענים שכל 

הראשים כבר נחתכים לפני הגעת המשגיחים. 
והמחמירים גם כתבו שיש לבדוק את הסימני טהרה דהיינו קשקשת, או לבתי-קשקשת 
(ע"פ שולחן גבוה ס"ק כ"ו הובא בדרכ"ת סקי"ז בלי חולקים, וכן שו"ת כת"ס יו"ד סי' מ"ה 
ד"ה אבל מה, ואמרו לי שהגרנ"ק שליט"א לא מסכים להיתר זה, אבל  ההכשרים לא קיבלו 

פסק שלו בזה). וכותבים שאם לא נמצאו סימני טהרה דוקא, הדגים אסורים. 
וקבלתי עשרות פניות בענין זה, ושאלו גם אם בדיעבד אכלו דגים כאלו האם חייבים כפרה, 

ומה הדין דכלים שבהם נתבשלו הדגים אלו. 
בהנחה  ההכשר  חותמת  על  וסמכו  כלום,  מזה  ידעו  לא  הצרכנים  רוב,  שע"פ  היא  הבעיה 
שהמשגיחים נמצאים ובודקים... ורבני ההשגחות אמרו לי שמתחילים לכתוב לבדוק סימני 

טהרה על דגים המגיעים לצרכן עם עור. 
ב'

האם יש חיוב בדיקה מצד הלאו או מצד העשה?
והנה כאמור לעיל, הבד"צים אינם סומכים על שיטת השגחה "יוצא ונכנס", אלא מהדרים 
לערוך ייצור-מיוחד לדגים שמגיעים לנו בלי עור או קופסאות דגים. ושיטת דיוצו"נ ע"פ 
הפסקי רי"ד (ע"ז מ') , ריא"ז (שם) הובא בשבולי הלקט (ח"ב סי' ל"ז), שו"ת הר"ן (מ"ה), 
שילטה"ג (שם ד"ה לשון ריא"ז) הובא בב"י סי' פ"ג סוס"ד, ודרכמה"א ה', אבל לא נפסק 

בשו"ע, וי"א כי לא סמך ע"ז וי"א כי לא היה מצוי אז, ע' יד מלאכי כללי פסק ואכמ"ל.  
אבל באמת יש להבין למה בדיוק חייבים לבדוק אחרי כל המיונים של הגוים. כדי לשמור 
על איכות המוצר, בזה"ז הדגים עוברים מיון בין   5-10 פעמים במהלכם מהים עד האריזה, 
ע"י הדייגים, הספק, והמפעל. וצוות האיכות מאד מאד מקפידים שלא יהיה שום תערובת 
דגים כלל כי כאשר מוכרים מין אחד חייבים להיות רק המין הזה. ולכ' אחרי כ"כ הרבה 
אפי'  או  אלפים  עשרות  מתוך  אחד  ימצא  אולי  כי  מצוי  שאינו  מיעוט  בגדר  כבר  מיונים 
 ,30  ,20 אחרי  מצאו  טמאים  דגים  כמה  תמידיים  דגים  משגיחי  עשרות  ושאלתי  מליונים. 
40 שנה של השגחת דגים, וכולם אמרו לי לא מצאתי אפי' אחד! סה"כ אפי' אחד מיותר 

ממליארד דגים לא מצאו! 
ומה שטען רב אחד שמכניסים דגים טמאים לבריכות כדי שיאכלו הפסולת, וא"כ מצויים 
אם  ואפי'  טמאים.  דגים  בהם  אין  שוב  שאח"כ  המיונים  עקב  הרי  טמאים,  דגים  ביניהם 
נחשוש שאינו מושלם הרי לכל היותר יהיה 1 מתוך אלפים רבים, וזה מיעוט שא"מ כלל 

ופטור מבדיקה.
וכן שאר סיפורים ששמענו לאחרונה שאיזה משגיח או צרכן מצא דג אחד ממין הלא נכון 
ועשו מזה עסק גדול. אדרבא, כיון שהוא כ"כ נדיר עשו מזה עסק גדול. אבל זהו גופא הגדר 

דמיעוט שאינו מצוי! 
דהנה גדר מיעוט המצוי, הריב"ש היקל מאד (סי' קצ"א ד"ה וגם) שהוא קרוב לרוב דהיינו 
וע"ז  להיות 10%,  מיעוה"מ  שיעור  קבע  י"ז  סי'  יו"ד  משכנ"י  ובשו"ת  בסביבות 40-49%, 
סומכים הרבה הכשרים. אבל בהמשך דבריו (עמ' ר"י ד"ה ולענין שאלתינו) כתב גדר אחר 
שאם אין הפתעה למצוא דבר כזה- "כל דבר שנר' לעינים שהוא מצוי תדיר". והיא שיטת 
השו"ת שבה"ל (ח"ד סי' פ"א), ע"ש. וי"א שהוא 5% וי"א 2%, ואכמ"ל, אבל אחד מאלף 
(שהוא 0.1%) לכו"ע אינו מה"מ, ועאכו"כ א' מתוך מליונים כפי שעולה מדברי המשגיחים 

הנ"ל.
וכ"ז לגבי הלאו דאכילת איסור. 

כ"ה).  כ',  ט"ו-ט"ז;  י"א,  ב';  י"א,  ויקרא  (ע'  ד"והבדלתם"?  עשה  המצוות  קיום  עם  מה 
וזו  דגים?  סימני  לבדוק  עשה  מצות  יש  אולי  הלאו,  מצד  חיוב  אין  שלכ'  אע"פ 

שאלה  שום  שאין  ודאי  למשל,  כלים  ולענין  כשרות,  של  שאלה  אינה 
של כשרות. והנפק"מ היא לכתחילה שיש חיוב של עשה על 

 בענין כשרות הדגים שמגיעים עם עור 
[המציאות והסוגיות]

הרב אלחנן גרינבלט
מפקח כשרות וראש כולל

א'
השאלה

הדגים  את  בודקים  אינם  שההכשרים  כשהתברר  גדולה  המולה  פרצה  כחודשיים  לפני 
שמגיעים לצרכן עם עור. רק כאשר הדגים מגיעים לצרכן בלי עור, או שהדג מבושל, או 
עם העור,  הדג מגיע  אבל כאשר  אז עורכים ייצור מיוחד.  של רכיבים,  שיש איזה תוספת 
 ואינו מבושל, ואין עוד רכיבים, אז לא עורכים ייצור-מיוחד. וראיתי כותבים שהסיבה לכך 
היא, כי א"א לבדוק כל דג ודג. ושמעתי שיש סרט ממפעל שהראה דגים רצים בסרט-נע 
נפל  אז  אמיתי,  הסיפור  שאם  ואמרתי  כולם.  את  לראות  מצליח  לא  האומלל  והמשגיח 
תקלה בתכנון הייצור-מיוחד שלהם, כי אמור להיות מספיק לאט כדי לאפשר לו לראות כל 
דג ודג. ובפרט בדגי המושט, שהורגים אותם ע"י חיתוך או דקירה באזור הזימים, אחד אחד, 
ואפשר לעמוד ע"י הפועל ולראות כל דג ודג. ולכן מש"כ שא"א לבדוק כל דג ודג - לא 

נכון כלל. ו"כאן הבן שואל" איך הם כן שולחים מאותו מפעל דגים בלי עור שכן 
בדקו כל דג ודג?! כאשר עורכים ייצור-מיוחד סוגרים את שאר פסי ייצור 

ו  בניינים אחרים וכו' כפי הצורך, ורק משתמשים בחלק של המפעל א

"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}



מזה  זה  לבליעתן  חוששין  ואין  יחד  נמלחו  לא  בתחילה  שמא  ואמרי  דרבנן  דגים  דציר 
וכו'. וע"ש ש"ך סק"י שהדרך שמביאין ההערינ"ג ממרחקים בחביות המיוחדות להן לבדן 
וכו'. וסקי"א: אין להחמיר לפשפש וכו' – דאחזוקי איסורא לא מחזקינן (חולין נ"ו:) ואפי' 
היכא דאיכא לברורי שם, ולא דמי למה שכתב לעיל ריש סי' א' בהגה"ה וכו' דהכא אין 
אנו מתירין הדגים מכח חזקה אלא אדרבה אמרי' מהיכי תיתי יהא כאן איסור. עכ"ל. וכן 
בגר"א שם אות י"א. משמע שכאשר הדרך שהביא מין מסוים של דגים בחבילות נפרדות 

להם וכו' אין חוששין לתערובת טמאים.
דצלי  כרותח  ומליח  מליחה,  ע"י  לבליעות  גם  אלא  ציר  בעניני  רק  מדובר  אינו  והסעיף 
שמפליט ומבליע בליעות טעם האיסור, וגם כתוב שאם בוודאי או אפי' ספק שהיו ביחד 
מעת לעת במים, אז כבוש כמבושל מה"ת. וכיון שטעם כעיקר, והטעם שנפלט מדג טמא 
ובלוע בדג טהור אינו מדין יוצא ממנו כביצים או חלב, אלא כעיקר גוף הדבר שבזה יסכים 
ההר צבי (יו"ד ע"ד אות ד') שלפי הריב"ש יש חיוב לבדוק מצד מצות עשה ממש. ולדוגמא 
לפי הריב"ש אם ירצה לבשל דג ביחד עם תפו"א ולזרוק את הדג ולאכול רק את התפו"א, 
יש חיוב לבדוק את הדג קודם אכילת התפו"א מדין המצות עשה, אע"פ שדגים טמאים 
לעיל).  וכמבואר  העשה  מצד  ולא  הלאו  מצד  מועיל  רק  זה  (כי  מצוי,  שאינו  מיעוט  שם 
וא"כ לכאו' יש ראיה ברורה שלא פוסקים כריב"ש והצד המחמיר ברמב"ם, מזה שכתוב 
שלא חוששים בהערינ"ג וכו' (ומותר לקנותם לכתחילה – ש"ך סק"ט),  אא"כ ראה בפועל 
שהיה שם טמאים. ולגבי מש"כ בש"ך (סק"י הנ"ל) כי אין דרך הגוים לשלוח ממרחקים 
אלא בחביות המיוחדות, ובוודאי גם אז צדו דגים ברשתות שעלו גם דגים טמאים ביחד 
עם הטהורים רק שע"י מיון הסירו את הטמאים וכמו המיון של היום (והיום ממיינים בין 
5-10 פעמים, ולכן עאכו"כ שאין לחשוש) ואין לחוש לתוספת דגים אחרים אח"כ כמבואר 
בהמשך הרמ"א אין להחמיר ולפשפש ולבדוק אם יש ביניהם דגים טמאים, רק שאם רואה 
שיש טמאים שרוים במים עם הטהורים אז יש לאסור וכו', ובהמשך הרמ"א לא חוששין 
כ"ז שלא רואין ובש"ך סקי"ג אפי' אם רואה פעם, אומרים שרק אקראי בעלמא. וכן נר' 
משאר פוסקים כגון אלו, הובאו באריכות בדרכ"ת שם על ס"ה (מס"ק מ"ה עד ס"ק ס"ז) 
שכולם דנים בעניני ה"לאו" ואין אפי' אף פוסק אחד שדן מצד "מצות עשה" לומר שחייב 
לבדוק אע"פ שאין חשש תערובת דגים טמאים או בליעתם או צירם וכו' ע"ש היטב. ובפרט 
ס"ק נ"ז אחרי שהביא דעת הפוסקים שאינו דומה לסי' א' ודין אפשר לברורי לגבי שוחטים 
וכו', הביא מ"א או"ח תל"ז סק"ד ומחה"ש ופמ"ג שם, תורת יקותיאל סק"א, ועולה לדינא 
היכא דשכיח שימצא דגים טמאים בין הטהורים אז אם קונה דגים מלוחים מעכו"ם צריך 
ליזהר ולהחמיר ולבדוק אם אין שם דג טמא ביניהם, וכן בדברי יוסף סי' תקכ"ח ע"ש. אבל 
כל זה מדין בליעות וע"ש לקמן לגבי ביטול בס' וכו'. ורק אם שכיח דהיינו מיעוט המצוי, 
וברור ומוסכם לכו"ע שאין דג מיעוט המצוי בניד"ד רק שהחיוב מצד העשה וכנ"ל. וכן ס"ק 
ס"ד בשם העה"ש (סל"ב), לגבי מש"כ בסוף הרמ"א בדין דגים מלוחים יבשים שנוהגים 
בדגים  שייך  לא  זו,  לחומרא  דאפי'  ודע  וז"ל:  טמאים מונחים ביניהם,  דגים  אם  להחמיר 
יבשים שלנו וכו' דמימינו לא שמענו שיהא נמצא ביניהם דגים טמאים וכו' ואולי המצא 
תמצא מיעוטא דמיעוטא זורקן ומותרין וכו' וכל המחמיר באלו וכיוצא אלו אינו אלא מן 
המתמיהין וכו' ע"ש שהיה מחלוקת גדולי הדור בכמה מיני דגים קטנים והוא כתב שאין 

שום טעם כלל וכלל לאסרן. ע"כ. 
 יצא שאין פוסק שפסק את הריב"ש וצד הזה בדעת הרמב"ם. 

וי"ל יותר מזה כי משמע מרמ"א ש"ך ושאר פוסקים שאין צריך לחפש ולבדוק וכו' שמותר 
אפי' לאכול את כל הדגים שבחבית בלי שום בדיקה כי סומכים על דרך הגוים לשלוח רק 
הערינ"ג וכנ"ל. אז לא רק שאין חוששין לטמאים בחבית לגבי כבוש ומליחה וכו' אלא ה"ה 

לגבי אכילת העצם דבר!

ועוד, יש צד לומר שאפי' הריב"ש יסכים בניד"ד:
צריך  אין  ולכן  הישוב  במקום  כלל  נמצאים  שאינם  ועזניה  פרס  בין  חילק  הריב"ש  דהנה 
לבדוק. אבל במקום ש"אפשר להמצא" כגון ערוד שהוא מיעוטא דמיעוטא צריך לבדוק, 

וצ"ע במיעוט שאינו מצוי אם נקרא 
"אפשר להמצא". וע' ריב"ש סי' קצ"א (ד"ה גם עמ' מ"ו בישן ועמ' ר"כ במהד' מ"י) שכיון 
ולא מדין מיעוט  וכו'  עופות הטמאים  מכ"ד  שלא יהיה  שהתורה אמרה לבדוק הסימנים 
המצוי כי אפי' מצוי יותר הפרס ועזניה אינו מיעה"מ כי מיעה"מ הוא קרוב למחצה ורגיל 
על  סומכים  לא  מה"ת  לבדוק  דין  שיש  שכיון  כלומר  וכו'  הריאה  בסירכות  כמו  להיות 

מיעושא"מ.
וע' שו"ת הר צבי (יו"ד סי' ע"ד ד"ה לשון הריב"ש) שגם לפי הריב"ש לא חוששים למיעוט 
שאינו מצוי. אבל מלשונות הריב"ש בפי' לא כפשט דהר צבי אם כוונתו לסתם מיעושא"מ.
וע' שו"ת חת"ס (יו"ד סי' של"ח ד"ה באמצע, הובא גם בפ"ת הל' אבילות סי' שנ"ז אות ב' 
קרוב לסוף) שלא חוששים למקרים נדירים אחד באלף שנים, כי אפי' מיעוטא דמיעוטא 

לא נקרא. 
ואולי אפ"ל שאחרי כל המיונים ניד"ד הוה כמו פרס ועוזניה שלא נמצאים כלל ביישוב 
ולכן לא חוששים אפי' מצד המצוות עשה. וכחת"ס שהוא דרגא פחות מיעושא"מ כי אפי' 

מיעוטא דמיעוטא לא נקרא.
פו"ע ליישוב   להביא  מעשה  טבעי, וצריך  באופן  אינו מצוי  ועזניה  שפרס  לחלק –  י"ל  או 
וזה כמעשה בחת"ס שאיש עלה חי מן הקבר שהוא מקרה רק פעם א' באלף שנה, משא"כ 
בדגים שבלהקות מצויים גם דגים טמאים והם ניצודים ברשתות, וצריך מעשה חיובי כדי 

להסיר אותם עד שלא יהיו מצויים.
אלא נ"ל מרמ"א הנ"ל לא כן, כי גם אז צדו טמאים עם טהורים והיה צריך מעשה חיובי 
להסיר, וגם לא מיעוט שא"מ בטבע. ואם כי בזמן הרמ"א לא היה כ"כ הרבה מיונים ורק 

התיר כי אינו שכיח דהיינו מיעשא"מ שהריב"ש היה אוסר מצד העשה, באמת יש 
צד לומר שבזה"ז גם הריב"ש היה מתיר כי דומה לפרס ועזניה. ונר' שכן כוונת 

ההר צבי לומר שכיון שאין ביצי עוף טמא מצוי בינינו כלל וכלל כמו 

הגברא לבדוק הסימנים
יש מחלוקת ראשונים האם בדיקת הסימנים המטהרים את הבעלי-חיים הוא מצות עשה 
או שהוא רק הכ"ת  שלא להכשל בלאו. ואפי' אם הוא מצות עשה, האם הוא עשה ממש 

או רק לאו הבא מכלל עשה. ויש בזה שלוש שיטות:
ע' חינוך (קנ"ג) שהביא בדעת הרמב"ם (סה"מ קמ"ט) שהוא עשה ממש, ודעת החינוך 
עצמו שאם לא בדק הוא מבטל מצוה אלא שהוא לאו הבא מכלל עשה. וגם כתב שנוטה 
וכלל,  כלל  עשה  דין  אין  שבאמת  הרמב"ם,  על  שחולק  נ"א:)  ו'  (שורש  הרמב"ן  לדעת 
הבה"ג.  דעת  שכן  ברמב"ן  וע"ש  הלאו.  על  יעבור  שלא  איך  תמצי  היכי  רק  הבדיקה  כי 
(והחינוך הסביר שכיון שהתחיל את חיבורו על דעת למנות מצוות כסדר הרמב"ם, הוא 

נשאר עם זה אע"פ שדעתו נוטה לסברת הרמב"ן).
אבל י"א בדעת הרמב"ם שכוונתו ג"כ כהחינוך שאינו עשה ממש אלא לאו הבא מכלל 
מנין  קיצור  על  (הש'  ראב"ד  ה"א),  פ"א  (מאכ"א  מ"מ  הרמב"ן,  שיטת  וכן  עשה.  עשה, 
ה"ח),  פ"א  אישות  דבריו  ועי'  שם  החינוך  ס'  על  (הג'  משל"מ  המדע),  ס'  ריש  המצוות 
ומנח"ח (אות ב'). ועי' בכל הנו"כ בסה"מ (שורש ו' אות א') שמגינים על שיטת הרמב"ם 
בדעת  נקט  שג"כ  הנ"ל  הראב"ד  על  כס"מ  וע'  ואכמ"ל.  ממש  עשה  שהוא  הבנתם  לפי 
הרמב"ם שהוא עשה ממש ולא רק לאו הבא מכלל עשה. ע' הש' הראב"ד שם, שהשיג 
טעם  להם  אין  לבדוק  כל  עשה,  כמצוות  טהרה  סימני  בדיקת  שמנה  הרמב"ם  דברי  על 
אלא משום לאו הבא מכלל עשה, עשה. ע"כ. וע"ש כס"מ שהוא כהש' על מצות שחיטה 
שאינו עשה כי יש לו רשות לא לאכול, והכס"מ מיישב שלמי שרוצה לאכול, הוא נחשב 
שבא  והגם  ממש.  עשה  מצוות  אלא  למנות  אין  וכס"מ  הראב"ד  שלפי  רואים  למצוה. 
הכס"מ להגן על הרמב"ם, בכ"ז לא פסק את דעת הרמב"ם הלכה למעשה בסי' פ"ב או 

פ"ג ואפי' לא הזכירו כלל. 
דבדיקת  אלו  עשה  מצוות  מונים  ולא  ובסמ"ק  גאון  סעדיה  דרב  המצוות  בספר  ועיינתי 
סימני טהרה דבעלי-חיים. אבל הסמ"ג (מ"ע ס"ב עמ' קל"ט: בישן וק"נ בחדש של בלום) 

כן מונה במ"ע כרמב"ם וחינוך. 

והנפ"מ בין השתי דיעות אם הוא עשה ממש או רק לאו הבא מכלל עשה, שאם רק לאו 
הבמכ"א רק עובר על דין זה אם בפועל אכל מין טמא כמבואר בלשונות הרמב"ן, מ"מ 

וש"פ שם. 
יוצא עד כה שרק לצד אחד בדעת הרמב"ם יש מצות עשה בניד"ד.

ושמעתי שדעת המחמירים להביא ראיה מריב"ש שחייב לבדוק את הסימנים. וכן הובא 
בס' חוט שני (שבת ח"ג בסוף, עמ' רל"ח) שחייב לחוש למיעוטא דמיעוטא ואינו כבשר 
שאם יש רוב שוחטים ישראל סומכים להיתר, והוא ע"פ מש"כ הריב"ש וז"ל (באמצע 
סי' קצ"ב במהד' מ"י עמוד רכ"ד אמצע ד"ה ומה שאמרתי): "ועוד כיון שהתורה צוותה 
לבדוק בסימנין שלא יהיו מכ"ד עופות הטמאין, וכמו שכתב הר"ם ז"ל, על כרחינו יש 
לנו לחוש לכל אחד מהן, ואפי' הוא מיעוטא, זולתי לפרס ועזניה בישוב שאינם נמצאים 
להמצא  כשאפשר  אבל  הישוב,  סוף  שהם  מאד  עד  הרחוקים  הים  ואיי  במדברות  אלא 
חוששין למיעוט, עכ"ל. והחו"ש המשיך - והיינו טעמא דדגים חמור יותר מבשר, כי אין 
אנו יודעים מה הם רוב הדגים בעולם, ואפי' את"ל שרוב הדגים טהורים חייבים לברר את 

מינם ע"פ סימנים כדכתב הריב"ש. עכ"ד.
ראוי לציין  שכבר נתברר היום אצל המומחים והוא מפורסם לרבנים העוסקים בכשרות 

משנים רבות, שרוב הדגים הם טהורים. 
לבדוק  שהקפדה  א')  אות  פ'  (סי'  יצחק  בזכר  פונוביז'ער,  איצלה  רבי  הגאון  דברי  וע' 
אע"פ שיש רוב וכו' רק מצד עשה ממש. אבל לא מצד הלאו כי הולכים בתר רוב כמו 
בשאר איסורים. וז"ל: ונר' לפי מש"כ הריב"ש דכיון שצוותה תורה לבדוק בסימני חיות 
ועופות ע"כ בכל מקום שיש לחוש לטמאים אפי' אם הם מיעוטא חוששין, ע"ש. והנה 
בדק  שלא  זמן  וכל  רוב  בתר  אזלינן  לא  בדיקה  דין  שיש  דבמקום  הריב"ש  שחידש  מה 
אסור, נר' פשוט דרק איסור עשה יש כאן, שעבר על עשה ולא בדק, אבל בלאו דאיסור 
טמאים לא עבר שלגבי הלאו סמכינן על דין רוב שבמציאות לא היה ממין טמא. עכ"ל 

הנוגע לענינינו.
ובכ"א מסתימת הפוסקים רואים שלא חוששים לשיטת הריב"ש וצד זה ברמב"ם, כי לא 

הובא כלל בב"י סי' ע"ט - פ"ה, ולא באף אחד מהנו"כ.
והנה הריב"ש כ' שאע"ג דבעלמא אין חוששין למעוט, וכהא דלוקחין ביצין בכל מקום 
מיעוטא  רק  יש  אם  אפי'  הוא  בדיקה  חיוב  לגבי  מ"מ  וטרפות,  לנבלות  חוששים  ואין 
לחלק  א'  מת"ח  ושמעתי  כלל.  מצוי  שאינו  דבר  זולת  במדבר  ערוד  כמו  דמיעוטא, 
וכו'  הרמב"ם  שגם  ואפשר  בזה.  כהריב"ש  דס"ל  מוכח  אין  וסמ"ג)  דמהרמב"ם (וחינוך 
שמהני  שכמו  שא"מ,  מיעוט  אלא  נשאר  שלא  עד  מיון  אחרי  מיון  של  בניד"ד  יסכימו 
הבירור הזה כדי לפטור מדין הלאו, ה"ה לגבי המצות עשה. ורק במקום שיש חשש לאו, 
יש גם עשה. ולא מצאנו חבר לריב"ש והוא דעת יחיד. [ולפי"ז אין סתירה בזה שהדרכ"ת 
הביא דעת הרמב"ם והחינוך בריש סי' ע"ט ופ"ג (ע' לשונם להלן אות ג') אבל בהמשך 

הסי' לא הביא שום זכר דמצות עשה, ע"ש].
ובאמת נר' להביא ראיה שלא פוסקים שחייב לבדוק אפי' במיעוט שא"מ, מדברי הרמ"א 
לקנות  מותר  לפי'  מדרבנן,  אלא  אסור  אינו  טמאים  דגים  ציר  השו"ע:  ז"ל  ס"ה.  שם 
מהגוי דגים מלוחים טהורים אע"פ שמונחים עם הטמאים בכלי אחד, שמא לא נמלחו 
יחד. עכ"ל. וז"ל הרמ"א: ויש אוסרים אם מונחים עם הטמאים בחבית אחת, וכן נוהגין 
שלא לקנותן אפי' אם רואים רק שמונחים עם הטמאים המלוחים בערבוב על השולחן 
שמוכרין אותם שם. מלבד בהערינ"ג ומרקרי"ש דמתירין בכל ענין דודאי אינן נמלחים 
להחמיר  אין  דגים  בשאר  ואפי'  (מרדכי),  עמהם  למלחן  דרך  דאין  משום  הטמאים  עם 
לפשפש ולבדוק אם יש ביניהם דגים טמאים, ואם רואה שהדגים הטמאים שרוים במים 

עם הטהורים אפי' בהערינ"ג יש לאסרו, אבל אין חוששין שמא נשרו כל זמן שאין 
משום  ענין  בכל  להתיר  יש  קנאן  שכבר  בדי'  אבל  לכת',  זה  וכל  רואים, 

 



שפו"ע אינם נמצאים כלל ביישוב, ע"ש. ונר' שה"ה מציאות דג טמא אחרי כל המיונים 
נדיר כמו פו"ע1.

ג'
האם גזירת חילק שייך לניד"ד?

ושמעתי שי"א שאפי' אם אין איסור מה"ת, בכ"ז יש איסור דרבנן מכח גזירת "חילק". 
דגים  מין  הם  כי  ל"ה:)  באלף (ע"ז  א'  אפי'  שחוששין  שם  ופירש"י  ל"ה:  ע"ז  משנה  ע' 
שבצעירותם עוד לא גידל קשקשת וניצודים בערבוביה עם דגים טמאים שאין עתידים 
לגדל קשקשת. אבל באמת חלוק מניד"ד דשם מיירי בזמן שעוד לא גידל קשקשת אבל 
אח"כ שכבר גידל קשקשת לא שייך לגזור. ולכן גזירה זו לא שייך לשאר דגים קטנים 
שיש להם קשקשת, וכן בש"ך קי"ד (סקט"ז), פר"ח (שם סקכ"ג), כה"ח (שם), רש"ש 

(סוכה י"ח. ד"ה האי), וש"פ. וכמובן לא שייך לניד"ד כו"כ.
ועוד, בפירוש בגמ' ל"ד: "אף חילק אומן מותר" ע"ש פירש"י (ד"ה חילק) ...והאי חילק 
אומן כיון דאומן הוא ובקי בדבר מבדילן הימנה משום דלא חשיב טעמא ומקלקלי ליה 
לסולתנית ומרע ליה לכולי ארביה. וה"ה הכא שכנ"ל במפעלים מאד מאד מקפידים על 
תערובת דגים אחרים כדי שלא לפגוע איכות המוצר או שלא יתלוננו שקיבלו המין לא 
נכון וכדו'. וע"ש ב"י (קי"ד ס"י ד"ה וחילק) ששואל למה הפוסקים השמיטו חילק אומן, 
ור"ל כי אין דגים אלו מצויים בינינו לא חשו להאריך בזה. ע"כ. ברור מזה שהבין הב"י 

שגזירת חילק לא שייך לשאר דגים.  
ומדין  טמאים  תערובת  יש  וודאי  שנחשב  בחילק  רק  מאלף  א'  אוסר  שרש"י  י"ל  וגם 
להפריד  שא"א  בריה  מטעם  שאוסר  שם)  (קי"ד  מלבוש  נר'  וכן  בניד"ד.  משא"כ  בריה 

מהתערובת, ובריה אפי' באלף לא בטל. ופשוט שדין זה לא שייך כלל לניד"ד. 
ואין להביא ראיה מירושלמי (שם פ"ב ה"ט) הובא בפיסקי רי"ד מ. (הובא בשיטות קמאי 
לחילק,  ט"ט  שדומה  רק  הרי"ד  מפרש  כי  כחילק  טרופה  שטרית  תתקע"א)  עמ'  שם 
שאחרי שהטרית טרופה, א"א להכיר אותם כמו שא"א להכיר חילק בלי קשקשת, אבל 
בחילק  אפי'  כתב  לא  הרי"ד  ואדרבה  אסור.  באלף  א'  אפי'  של  דין  אותו  שיש  כתב  לא 
עצמו שיש איסור אפי' א' מאלף, כי האיסור א' מאלף הוא חידוש של רש"י. וע"ש שאר 
אפי'  חילק  שאסור  מהראשונים  אחד  אף  כתבו  לא  קצ"ו),  מהאו"ז (סי'  וחוץ  ראשונים, 
א' מאלף (ע' תלמידי רבינו יונה ומאירי)  ונקודה זו לא הובא בשו"ע קי"ד ס"י, ואדרבה 
ע"ש רמ"א לגבי חשש תערובת יין בכבשים וכו' תלינן לקולא בספק וכן כל כיוצא בזה 
ואין  לניד"ד.  כלל  שייך  לא  עאכו"כ  ולכן  ע"ש.  וכו'  רובא  בתר  ואזלינן  דרבנן  באיסורי 

להאריך עוד בזה כי פשוט ביותר.
ומכל הנ"ל עד כה, ברור כשמש בצהריים שאין שום חיוב לבדוק, לא מצד לאו, ולא מצד 

עשה, ולא מצד איסור דרבנן.
אלא אם מישהו רוצה להתעקש ולומר שיש חיוב לבדוק, והצליח להביא ראיות מוכיחות 

נגד כל הנ"ל, אז יש לדון איך לבדוק. 
{הערה למו"ל עלון עומקא דפרשא – אם אין מספיק מקום לכל המאמר בשבוע אחד, יש 

לכתוב פה ש"המשך יבוא בשבוע הבא", תודה, א.ג.}
ד'

על הצד שיש חיוב לבדוק, איך? דוקא ע"י קשקשת או מספיק ע"י הכרת המין?
אמנם, מה שכתוב שחייבים לבדוק את הקשקשת קשה מאד להבין, כי ברגע שמזהים 
במכתב  מש"כ  ולכן  קשקשת!  לבדוק  חיוב  שום  אין  דין  ע"פ  המין,  הכרת  ע"י  הדג  את 
שמורידים  מפעלים  יש  כי  גדול,  תשחית  לבל  יגרום  לכ'  טהרה  סימני  נמצא  לא  שאם 

את הקשקשים כי נראים יותר יפים ככה, או שמוכרים למפעלים ליצירת עור מלאכותי.
ע' משנה בחולין (נ"ט.) "ובדגים – כל שיש לו סנפיר וקשקשת", וע' משנה בנדה (פ"ו 
מ"ט) כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת. ולכן כידוע 

רק צריך לבדוק לקשקשת. 
לגדל  ועתיד  עכשיו  לו  אין  ת"ר  ס"ו.  בחולין  הובא  סוה"ט)  פ"ג  (חולין  בברייתא  וכתוב 
בשעה  להשירן  ועתיד  עכשיו  לו  יש  מותר.  ה"ז  והעפיאן,  הסולתנית  כגון  זמן,  לאחר 

שעולה מן המים, כגון אקונס וכו', ה"ז מותר.
וכן נפסק ורמב"ם מאכ"א (פ"א הכ"ד) אין לו עכשיו וכו', ושו"ע סי' פ"ג ס"א.

והנה אנו רק בני-נביאים, אבל לא נביאים ממש! איך אפשר לאכול דגים אלו שעוד לא 
גדלו להם את הקשקשת?

עוד  הצעירים  כי  לקשקשת,  אלו  הדגים  את  לבדוק  שא"א  שאע"פ  רואים  מזה  אלא, 

1. וראיתי הובא בהע‘ על השגות הרמב“ן שם בשם ס‘ מעין החכמה ליישב שיטת הרמב“ם דווקא 
לגבי בדיקת סימני עופות, שראוי להעלות המ“ע במנין המצוות, כי לא נאמרו הסימנים בתורה וכו‘ 
וחקירה זו בעצמה היא מ“ע, ונר‘ שזה כוונת הספרי כל ציפור טהורה תאכלו, זה מ“ע. ע“כ. ונד“מ 

שראיתי כן בספר א‘ לגבי הריב“ש שהחמיר דוקא בעופות מצד סברא זו.
לסי‘  בדע“ת (פתיחה  המהרש“ם  ע“פ  ודגים,  עופות  בין  חילוק  עוד  דמילתא  לרווחא  להוסיף  [ויש 
ל“ט אות א‘) שאחרי שהביא דברי הפוסקים שהענין לבדוק כאשר אפשר לברר הוא דר‘, וכאשר יש 
טורח בזה אינו חייב וע“כ לא בודקים כל ח“י טריפות, הביא דברי הריב“ש הנ“ל ולשון הרמב“ם ריש 
פ“א הנ“ל, וא“כ הרי בתו“כ הובא ברש“י סו“פ שמיני דריש להך קרא על כל ח“י טריפות, וא“כ יהא 
צריך לבדוק מדאורייתא כל ח“י טריפות. בהמשך (עמ‘ תקט“ז) הקשה שלפי“ז למה אין בודקים 
גמ‘  ע“פ  מתרץ  אלא  דמיעוטא.  מיעוטא  ואפי‘  לא,  או  טירחא  איכא  בין  לחלק  ואין  החי“ט,  אחרי 
מעילה ט“ז: בהא דשרצים המובדלין אכילתן בכעדשה ולא שאר שרצים. ובהא דפריך אלא מעתה 
בהמה נמי ליפליגו וכו‘ ימצא דקרא מיירי בבהמות המטמאים ולא בטריפות, א“כ מוכח דלא קיי“ל 
כהתורת כהנים הנ“ל וע“כ אין חיוב לבדוק כל חי“ט. כלומר המצות עשה ד“והבדלתם“ דריב“ש רק 
שייך לנבילות, עופות, שמונה שרצים וכו‘ שיש להם דין טומאה. וע“פ יסוד דדע“ת, ברור שהבדלה 
גם לא שייך לדגים כי בזה יש לחלק בין דגים ועופות, כי לעופות שייך טומאה כגון נבילת עוף טמא 
מטמא במגע ומשא כנבילת בהמה, ונבילת עוף טהור בבית הבליעה מטמא בגדים. משא“כ דגים 
שאינם מטמאים כלל כמשנה כלים (פי“ז מי“ג) כל שבים טהור. והוא עוד סיבה שהריב“ש שמדובר 
בסימני עופות אינו שייך כלל לניד“ד. רק שצל“ע מה הוא עושה עם הרמב“ם שכתב בפירוש שיש  

מצות עשה גם בדגים?]

 

לא גדלו את הקשקשת, והמין האחרים כבר היה להם, אבל נשרו בעלייתם מהמים, כיון 
שמכירים אותם להיות מיני דגים כשרים אין צורך לבדוק לקשקשת והם מותרים באכילה. 

כלומר ע"י ידיעה מקודם מכירים את הדג. 
וכן אצל בהמות ושאר בעלי-חיים - ע"ש הל' ג' "לפיכך המוצא בהמה במדבר ואינו מכירה 
וכו' ", ה"ח "לפיכך מי שהוא מכירן אינו צריך לבדוק, לא בפה ולא ברגלים", וע"ש מ"מ – 
פשוט הוא וכמש"כ לגבי מכיר גמל דבהיכר הדבר תלוי מילתא, וגדולה מזה לגבי עופות 
וכו', הל' י"א לגבי החיוב להבדיל בין בהמה טהורה וחיה טהורה כמש"כ בה"ט כי יש נפ"מ 
בחלב וכיסוי הדם- "בד"א במין שאינו מכירו, אבל שבעת מיני חיה האמורות בתורה אם 
היה מכיר אותן אפי' לא מצא בו קרנים, ה"ז אוכל חלבו וחייב לכסות דמו". וכתוב במ"מ 
שם – זה פשוט וכבר נתבאר למעלה (סוף ה"ח). רואים שסומכים ע"ז אע"פ שהוא חיוב 
כרת! וכן בהט"ו לגבי עופות – "כל מי שהוא בקי במינין אלו ובשמותיהן, ה"ז אוכל כל עוף 
שאינו מהן, ואינו צריך בדיקה". ובהט"ז מי שאינו מכירן וכו' בודק בסימנין וכו'. וכן בהכ"ב 

לגבי חגבים "מי שבקי וכו' אוכל וכו' ומי שאינו בקי בודק בסימנין. 
וברור מכל הלכות אלו שאין שום חיוב מצד הלאו, או מצד ביטול מצוות עשה, לא לבדוק 

בסימנים כאשר הוא מכיר את המין. 
הקפידה  "שלא  מברייתא,  הנ"ל  הדין  לגבי  קנ"ה  לשון  ע'  קנ"ג-קנ"ז.  החינוך  ספר  וכן 
התורה רק במין בעל קשקשת וכו' ". וכן קרוב לסוף קנ"ג "אם מכירה בצורתה יפה כיון 
שהורגל, מותר לו לבטוח בהכרתו, ולא נאמר שיהיה צריך לבדוק בקרניים על כל פנים וכו'.
ואיך אפשר לסמוך ע"ז, הלא בכל אלו מדובר באיסורי דאורייתא, ואיך אפשר לאכול חלב 

דחיה זו הלא חשש דחיוב כרת!
לבדוק  עשה  מצוות  דהוי  קנ"ב  המצוות  ספר  רמב"ם  שהביא  פ"ג  סי'  ריש  בדרכ"ת  וכן 
בסימני דגים, וע' חינוך ורמב"ן וכו' כ"ז רק בדג שאינו ידוע וניכר בטביעת עין שהוא ממין 
דגים טהורים, אבל בדג שהוא ידוע וניכר וכו' לכולי עלמא א"צ לבדוק הסימנים בכל פעם. 
והוא אם ידוע בבירור. וע"ש ריש סי' ע"ט "ופשוט הוא מדברי הפוסקים דכל זה בבהמה 
טהורה.  וחיה  בהמה  ממין  שהוא  עין  בטביעת  ניכרת  ואינה  מחדש,  לפנינו  הבאה  וחיה 
אבל בכל בהמה וחיה שהוא ידוע וניכר להדיא בטבי"ע שהוא ממין הטהורים, א"צ לבדוק 

הסימנים בכל פעם". עכ"ל.
יצא מזה שכל ענין לבדוק סימני טהרה הוא רק כאשר אינו מכיר את הבהמה, דג וכו'. 

וברור שהכרת המין הוא הא גופא הקיום מצוות עשה ד"הבדלתם" ע"פ הריב"ש וצד א' 
בדעת הרמב"ם, כי עי"ז מבדילים בין הטהור והטמא. כי א"א לומר בדעת הרמב"ם שיש 
הרבה  כתב  הרמב"ם  אם  טבי"ע,  על  סמך  ורק  סימנים  בודק  לא  אם  עשה  מצוות  ביטול 
שאין  במקום  עשה  קיום  שאין  ופשוט  לבדוק.  א"צ  מכיר  אתה  שאם  פרק  באותו  פעמים 

אפשרות לביטול עשה. 
ורק כאשר עוד לא מכיר, יש חיוב לבדוק בסימנים מצד הלאו (כנ"ל לכ' רק כאשר אין מיון 

מספיק ועדיין מיעוט המצוי) וגם מצד העשה.

ה'
גדר דהכרת המין – האם אפשר להכיר דג בלי ראש?

ולגבי גדר דהכרת המין, ראיתי בספר חוט שני (שם, מעמ' רל"ה) חידוש גדול שאם אין 
ראש ושדרה אז א"א להכיר את המין, כי זה תלוי ברו"ש. 

וזה מאד נוגע לנידון שלנו, כי עפ"ר הם מגיעים בלי ראש ועצמות!
ולכ' קשה מאד להבין, כי מכל הפוסקים ברור שהם שני עניינים נפרדים וכדלקמן.

לראש  ביחס  בראשונים  שיטות  שתי  ויש  מ.  הסוגיא  והמשך  ול"ט:  ל"ה:  ע"ז  משנה  ע' 
ושדרה- לפי רש"י ל"ט. (ד"ה כל), ותוס' (ר"ת בד"ה אמר רבא מ. שם) הוא סימן טהרה 
ורק  אך  אלא  טהרה  סימן  אינו  ורא"ה  ראב"ד,  הרמב"ם,  לפי  אבל  קשקשת.  כמו  ממש, 
עזר, שכאשר אין קשקשת וגם א"א להכיר את המין, אפשר להכיר ע"י ראש ושדרה. [ויש 
לדון בהבנת הרא"ש, רמב"ן (לפי פר"ח הוא כרש"י, ולפי ב"י הוא כרמב"ם), ורשב"א בזה 

ואכמ"ל].
הסבר רו"ש לפי רש"י - חוץ מהסימנים שבתורה, חז"ל מסרו לנו סימנים מישניים. ראש 
עגול או רחב ושדרה, כי לדג טמא ראש צר ואין שדרה. דהיינו כאשר נזדמן דג חדש שאתה 

עוד לא מכיר, ואין בו קשקשת אפשר גם להבחין ע"י רו"ש. 
וע' ברמב"ם פ"ג הכ"ג שהביא רו"ש לגבי שני עניינים דומים – שכאשר קונים חביות מגוים 
מלאים בציר דגים או בדגים מרוצצים (חתוכים לחתיכות קטנות), אז אם יש בחבית דג 
טהור עם ראש ושדרה קיימים, שעי"ז ניכר הדג, הכל מותר. לשונו: "גוי שהביא וכו'...והוא 
שיהיה ראשו של דג ושדרו קיים, כדי שיהא ניכר שהוא דג טהור. לפיכך אין לוקחין דגים 
מרוצצין מלוחין מן הגוים, והן נקראין טרית טרופה, ואם היה ראש הדג ושדרו ניכר, אע"פ 
שהוא מרוצץ, מותר ליקח אותו מן הגוים. עכ"ל. וההסבר רק כאשר חתיכות קטנות או ציר, 
צורה,  עם  העור  ע"י  לזהות  אפשר  כאשר  אבל  להכיר.  כדי  רו"ש  יעזור  אז  לזהות,  שא"א 
גודל, עובי, צבע הבשר וכו' אז אין שום צורך לסימני רו"ש. ואפ"ל אדרבא היכר ע"י רק 
רו"ש הוא רבותא טפי כי באופן טבעי יותר קל לזהות דג ע"י שאר ניתונים, וכידוע לאלו 

שרגילים להתעסק עם זיהוי דגים.
וז"ל: שנטרפו ונשתברו הדגים ואין  ד"ה טרופה),  ל"ה:  ובאמת הוא בפירוש ברש"י (שם 
ניכרין הלכך חיישי לטמאים" עכ"ל. כלומר ש"טרית טרופה" נטרפו ונשתברו גם גופיהם 
וגם ראשיהם, עד כדי כך שאין ניכרין, משא"כ ב"טרית שאינה טרופה" (ל"ט:-מ.) שעדיין 
נשאר רו"ש. אז כל ההבדיל בין ט"ט וטשא"ט רק אם קיים רו"ש או לא, אבל שאר הגוף בב' 

נידונים הוא טרוף לגמרי, או בלשון שאר ראשונים כתושים או מרוצצים.
וזה בעצם היישוב לקושיא שרבים מקשים (ע' ספר המפתח דרמב"ם מהד' הגרש"פ) - 

למה השמיט הרמב"ם את רו"ש בפ"א כאשר מדובר בסימני טהרה? 
ע' כס"מ שם, והוא כתב כן בב"י (קרוב לסוף ס"ד) ועוד- ענין דהכרת המין ע"י טביעת 

עין. וכן ראב"ד (פירושו לתורת כהנים שמיני פרשה ג') ופיה"מ (ספ"ב). וז"ל 
אבל  שהוא,  כמות  נשאר  שהדג  ר"ל  אינו  טרופה,  שאינו  וטרית  שם: 



יודעים שהאווזות גדולות מזדווגים עם האווזות שלנו, זה ראיה ברורה שמותר. אז מותר 
דמיעוטא  מיעוטא  רק  וכאן  רוב  בתר  הולכים  עשה,  מצות  שאין  הרמב"ן  לפי  ממנפ"ש – 

מינים טמאים, ולפי הרמב"ם וריב"ש כנ"ל מותר כי פו"ר עם טהורים.]
וכן שו"ת בית שלמה (ח"א סי' קמ"ט) הובא בדרכ"ת סק"ד שנשאל במין דגים שנמצאים 
משום  לאסרם  המורה  ורצה  וקשקשת,  סנפיר  להם  שיש  באבקי"ס  הנקראים  א'  במקום 
שאין  רק  וצלמם  כדמותם  טמאים  דגים  ההוא  כמין  אזור]  באותו  [פי'  שמה  שנמצאים 
בש"ס  כה"ג  אשכחן  דבעופות  דאך  והשיב  לאחלופי.  דאתי  חשש  ויש  קשקשת,  להם 
אין  בדגים  מ"מ  לאלו,  הדומים  טמאים  מפני שנמצאים  טהורות  עופות  על  איסור  שגדרו 
להחמיר ואין לנו להוסיף חומרות לאסור דבר שמפורש בתורה ובדברי חז"ל להיתר. רק 
שיש להכריז ולהודיע ברבים שיהיו זהירין היטב שלא יחליפו, וישגיחו היטב אם יש להם 

קשקשת, ע"ש. עכ"ל. 
דגים  כמה  יש  לדוגמא  דומים.  דגים  שיש  מהטעם  המינים  הכרת  על  פקפוק  אין  ולכן 
שדומים קצת למושט (שם מדעי OREOCHROMIS NILOTICUS) כגון דג-חזיר (פיג-
הרשימות  כל  שכפי   (ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA מדעי  שם   ,PIGFISH פיש, 
ומושט  ושהוא  כשר,  דג  בוודאי  שהוא  כתוב  מדעיים)  שמות  (ע"י  כשרים  דגים  של 
חרצן  שנקרא  דג  גם  ויש   .PERCIFORMES ORDER (סידרה)  "אורדער"  לאותו  שייך 
צורך  אין  הנ"ל  שלמה  הבית  כפי  אבל  כשר.  דג  אינו  ששמעתי  וכפי   (TRIGGERFISH)
למשל  הדג-חזיר  מושטים.  של  אזורים  שאותו  נמצאים  אינם  שאולי  ובפרט  לזה.  לחוש 
מקום גידולו רק ע"י חופי אטלנטי של אמריקה, ואין שם שום מושט שמובילים לאמריקה 
גידול  מקום  אודות  לחקור  הספקתי  לא  ועוד  העולם.  של  שני  שבצד  ואינדונזיה  מסין 
וכן  בתמונות,  שראיתי  מה  שכפי  ובפרט  לכך.  צורך  אין  שלמה  הבית  ע"פ  אבל  הנצרן, 
שמעתי ממומחים בענין, הדג-חזיר ונצרן אינם דומים כ"כ למושט עד כדי כך שמי שרגיל 
הדגים  את  להכיר  ביכולת  עי"ז  פיקפוק  שאין  כעת  נ"ל  ולכן  ביניהם.  יבלבל  במושטים 
הכשרים כמושטים. וכמובן כ"ז רק כפי המחמירים לבדוק אע"פ שלפי דעת כל הפוסקים 

הנ"ל אין שום חיוב לבדוק.
ז'

עוד נקודות
דגים  לגבי  הידוע,  ח')  סי'  ג'  (יו"ד  האג"מ  דברי  שהביא  דבריו  בסוף  בחו"ש  שם  וראיתי 
בענין  הוא  כי  זו,  תשובה  שהביא  ופלא  וכו'.  ודג  דג  כל  לבדוק  משגיחים  שחייב  קלופים 
דגים קלופים שאין להם עור, כידוע לכל הרבנים המתעסקים בתחום הכשרות, כי תשו' זו 
הובא בכל מו"מ לגבי טונה בקופסאות האם חייב השגחה תמידית. וכאן מדובר בדגים עם 
עור! וכן תשו' הג"ר הענקין זצ"ל בענין זה, וכן המעשה עם החזו"א לגבי האפשרות לקנות 
מאכ"א אפי' בעיר ב"ב כי מכרו שם פילה דגים בלי עור ובלי השגחה. כל אלו מדוברים בדג 

בלי עור, והנידון שלנו דגים עם עור!
ולגבי פיקפוקים של המחמירים אפי' נגד ייצורים-מיוחדים, הטענות שלהם הם סימנים 
מובהקים שאף פעם לא פסע אפי' פסיעה קטנה במפעלים אלו. הם כותבים שהכל הפקר 
ואין למשגיחים שליטה על המצב. ואינו נכון כו"כ, כי באמת יש תחבולות איך לשלוט על 
בלשון-הקודש  חתום  סלו-טייפ  עם  או  המשגיח,  של  מנעול  עם  דברים,  לנעול  כגון  זה 
וכדו'. הסיפורים על הוספות קרטונים ע"י הפועלים שייך רק כאשר המשגיח לא מספיק 
מיומן. לא נותנים להם לעשות ערימות של קרטונים בלי לסמן אותם, אלא מתחילים כמה 
וכמה רפסודות כל א' עם רק שכבה אחת של קרטונים, ומסמנים אותם אחד אחד. ובכל 
אופן יודעים כמה קרטונים יהיו אז אין אפשרות להוסיף, אא"כ המשגיחים לא בעניינים. 
גם הסיפורים על ערימות של דגים טסים על סרט-נע וכו' לא קיים כלל וכלל. הפועלים 
מסדרים את הדגים בשורות על מגשים שע"ג עגלות, או על שולחנות, באופן שהמשגיח 

TOO FAST STORY .יכול לבדוק כל דג ודג
ומה שכתוב שראשי הדגים כבר חתוכים לפני הגעת המשגיחים ממש חלומות ודמיונות, 
והייתי בעשרות מפעלים כאלו וגם שאלתי פיהם דהרבה משגיחים והדבר כצחוק בעיניהם. 
כי הלא טריית הדג שמור כאשר הוא שלם, ואפי' בהקפאה אם היה חותכים את ראשיהם 
"מראש" אז יהיה צורך לעטוף כל או"א בניילן נצמד והאם יעלה על הדעת להתעסק מאות 

פועלים בעבודת פרך זו לעטוף מאות אלפים דגים שלא לצורך?
ואפי' א"כ היה נכון, הלא לשיטתם חומרתם נהפך להיות קולתם! כי אם א"א להכיר דג 
בלי ראש, ולמעשה לא בודקים את הקשקשת, אז כאשר דגים אלו מגיעים לצרכנים באופן 
קצ"א  (סי'  עצמו  הריב"ש  בדברי  בפירוש  ככתוב  באכילה  מותר  אז  לבדוק,  א"א  שכבר 
על  לעמוד  דאפשר  היכא  דווקא  בזה  מ"י) "וגם  במהד'  ר"כ  ועמ'  בישן  מ"ו  עמ'  גם,  ד"ה 
לבדוק  יכול  לא  וגם  הקשקשת  את  הורידו  כבר  אם  לפי"ז  וכנ"ל   ." וכו'  בבדיקה  ספיקו 
ע"י בתי-קשקשת, ולדעתם א"א לבדוק ע"י הכרת המין כלל או כאשר נחתך הראש, אין 
מושג דביטול מצות עשה כאשר א"א לקיים במצב כאשר הוא שם. רק לפי אלו שמחייבים 
בדיקה אבל אינם מחמירים בהכרת המין בלא רו"ש, עדיין יהיה חיוב להסתכל על הדגים 
כדי לזהות אותם. ושו"ר כן בפירוש בשו"ת הר צבי הנ"ל (יו"ד סי' ע"ד אות ב' דהע' על 

הריב"ש) שאם כבר א"א לבדוק אז אפי' הריב"ש יסכים שסומכים על רוב ומותר לאכול.
ומי שרוצה להחמיר אבל לא מספיק רגיל כדי להכיר, יכול להסתכל על תמונות כדי ללמוד 
איך להכיר את הדגים כמו שהמשגיחים לומדים. ועד אז לבדוק סימנים כגון קשקשת או 
בת קשקשת או להביא את הדגים למי שכן מכיר. ואם אין נמצא מישהו נאמן להסתכל 
לרגע על הדגים, כמו בקייטרינג או מוסדות כאשר הפועלים הם גוים או אינם שתו"מ, אז 
עדיף לקנות רק דגים בלי עור (עם השגחה תמידית וחותם תוך חותם כמובן). אבל יש לדון 
האם להוציא עוד 25% של כסף הישיבה עם כפי מש"כ הנ"ל אין באמת שום חיוב לבדוק.
דברי  את  להבין  זכיתי  לא  דעתי  בחלישת  אבל  מונח,  במקומו  אלו  הרבנים  כבוד  סיכום: 

קדשם, מטעמים הבאים: 
מצד הלאו דאכילת דגים טמאים, במיעוט שאינו מצוי אין חיוב בדיקה. ובפרט אם אפי' 

פחות ממיעוט שאינו מצוי. 
נפסק  אינה  ברמב"ם  זה  וצד  הריב"ש  שיטת  לבדוק,  עשה  המצות  מצד 

בפוסקים.

הדג  ראש  שישאר  וזהו  מותרת  היא  בתכלית,  טרופה  כשאינה  כתושה,  שהיא  אפי'  ר"ל 
ושדרתו נראים עד שיודע מאותה צורה שהוא דג טהור. עכ"ל. 

אנו  שאין  דג  לפנינו  "כשבא  שדבריו)  והאמת  (ד"ה  הקודם  בעמוד  בב"י  בפירוש  וכן 
יודעים מאיזה מין הוא, כיון שמכיר רו"ש שרינן ליה וכו'". זאת אומרת שרק אז צריכים 
עזרה ע"י רו"ש! משא"כ בס"א לגבי דג צעיר או נשרו קשקשתיו. כי אפשר לראות איזה 

מין הוא כיון שאינו כתוש.
כיון  כנ"ל  הרמב"ם  את  הסביר  שגם  איזו)  ד"ה  ה"ו  (פ"ה  ע"ז  תוספתא  על  חס"ד  וכן 

שכתושים א"א לבדוק וכו'. 
מדובר  רק  והרמ"א  א"ז.  פסק  לא  כי  דרו"ש  הענין  כל  השמיט  המחבר  (ס"ד)  ובשו"ע 
בחתיכות, "אבל אם הדג שלם, ואין אנו רואים בו קשקשים, אין לסמוך אראש ושדרה". 

ע"כ. והוא ממש ראיה מפורשת נגד שיטת ס' חו"ש! 
ע"י  ונשרו  קשקשת  היה  מסתמה  ואומרים  במלוחים  דוקא  (סק"ו)  הש"ך  מדברי  וכן 
המליחה, כיון שהוא סימן טהרה אבל באופן מוגבל, ואם שלם ובלי מליחה אע"פ שיש 
וכן  עזר.  רק  ולא  ממש  סימן  שהוא  ותוס'  רש"י  כפי  הרמ"א  כפי  והוא  מתיר,  לא  רו"ש 
מהרש"ל הובא גם בפרישה אות י"א, והביא עוד פשט דומה, מהגאון מהר"ר ליב חנל"ש 
בלשון  קושי  מיישב  ועי"ז  מהדגים,  חלק  על  קשקשת  עם  ביחד  דרו"ש  סימן  שמצרף 
הרא"ש מש"כ בסוף שאין לסמוך על רו"ש, ע"ש. אבל המחבר כפשט שלו הנ"ל ברמב"ם 

ורשב"א.
רו"ש-  ע"י  דוקא  המין  דהכרת  מושג  אין  הרמ"א  לפי  בין  המחבר  לפי  בין  הש"ך  לפי 
אדרבה! וכעי"ז בב"ח (ד"ה אבל) דוקא הגוים שדרכם להסיר את הקשקשת וכו' ושאפי' 
בדעת הרמב"ם הוא כעין רש"י שהוא סימן ממש ולא רק עזר להכרת המין, ולא כבכס"מ 
וב"י וכו' ע"ש. וע' ט"ז (סק"ה) שמשתמשים בסימן רו"ש רק בדג שיש לו קשקשת אבל 
נקרא מצב  גוים שכבר  ע"י  הובא  כאשר  רק  וגם  שלו,  הקשקשת  ספק בכשרות  לנו  יש 

בדיעבד.
וע' פר"ח (סק"ז) ופר"ת (סק"ו) שאחרי אריכות בענין שניהם פוסקים שאין לסמוך כלל 
שאמורים  קשקשיו,  שנשר  דג  או  צעיר  דג  לגבי  בס"א  דבר  שום  העירו  ולא  רו"ש,  על 
להיות אסורים כיון שאין להם קשקשת כעת, וא"א להכיר ע"י ראש ושדרה מכיון שדין 
המחמירים  כדעת  ולא  וכנ"ל  נפרד  ענין  שהוא  ברור  ולכן  מההלכה!  לגמרי  נדחה  רו"ש 

בהכרת המין בלי רו"ש.
ופלא שהחו"ש הביא (עמ' רל"ז ד"ה ולפי"ז) כראיה לחידושו דברי החכ"א שלא כתב כן 

כלל, אלא שרק צריך הכרת המין או שיהיה סימן! 
ידוע  ואינו  דגים  מלאה  חבית  שהביא  "נכרי  סי"ט)  ל"ו  (כלל  שהביא  החכ"א  לשון  ע' 
אם טמאים או טהורים, ובדקו אחד מהם ונמצא בו קשקשת, בענין שהוא בוודאי קבוע 
בגופו וכו', כל הדגים שבחבית שהם מאותו מין מותרים וכו'. אז אדרבה לשון החכ"א 

ראיה לסתור!
גם כאשר החו"ש הביא את דברי הרמב"ם וראב"ד (עמ' רל"ו ד"ה ונחלקו) השמיט לגמרי 
שמדובר בנידונים הנ"ל דדגים כתושים או ציר שא"א להכיר ע"י טבי"ע בגוף הדג אפי' 

בלי רו"ש!!
יצא מכל הנ"ל שאין אפי' פוסק אחד שהסביר רו"ש כמו החו"ש! או שהוא סימן ממש 
או עזר להכרת המין דוקא כאשר כתושים מספיק עד שא"א להכיר את המין. וכמובן לא 

שייך כלל וכלל לניד"ד!
ו'

מהו "מין" – בדיוק המין כפי המערכת הטקסונומיה של היום?
כפי  ה"מין"  בדיוק  להכיר  צורך  יש  האם  המין,  בהכרת  מדובר  כאשר  להבין,  יש  והנה 
המדע של היום? היום יש 8 דרגות בפירמידה של חכמת הטסונומיה שכולל כל הייצורים 
בעולם – בעלי-חיים, צמחים, וחי-דקים למיניהם. ולא אאריך בזה יותר מהצורך כאן, רק 
לומר שממלכת הבעלי-חיים (ANIMAL KINGDOM) מחולק לעוד דרגות, שנקראים 
ג'ינעס   ,(FAMILY) משפחה  ,(ORDER) סידרה  ,(CLASS) כת  ,(PHYLUM) פיילום
(GENUS), ומין (SPECIES). אבל בזמני חז"ל, הראשונים, ורוב האחרונים, לא קיימו 
כל החכמה כזה מפורט, וכאשר דיברו על "מין" בהמה או דג לא התכוונו למה שנקרא 
"מין" בזה"ז, אלא על משפחה או ג'ינעס. ולכן כאשר מדובר בהכרת המין לפי ההלכה 
לא מסתבר לומר שצריך לומר בדיוק ה"מין" של היום דהיינו ה-SPECIES. ולדוגמא יש 
משפחה הורים עם ילדים, יותר מורחבת סבים ילדיהם ונכדיהם, וקבוצות ילדים בני-דוד 
ראשוניים זל"ז, או אפי' יותר מורחבת – סבים-רבים עם ילדיהם, נכדיהם, וניניהם וכו'. 
אז הה"ה לגבי דגים שאחד באותו סדרה או משפחה הוא נחשב להיות אותו מין הכללי. 
ועוד משל, בני-אדם כולם נחשבים להיות אותו מין, אע"פ שיש לבנים, כושים, סיניים, 

הודיים וכו' ששונים אחד משני באופן משמעתי.
ולכן אע"פ שכתוב באג"מ (יו"ד ג' סי' ח') שצריך להכיר את המין הכשר ולא רק לומר 
דווקא  ולאו  הכללי  המין  לומר  מסתבר  הנ"ל  ע"פ  ואכמ"ל,  מקורותיו  ע"ש  כשר,  שהוא 
ה-SPECIES. וע' לשון הדרכ"ת הנ"ל ריש סי' פ"ג "ניכר בטב"י שהוא ממין דגים טהורים 
וכו' שהוא דג טהור וכו'". לא כ"כ מחמיר כר' משה שצריך לומר איזה מין, רק שזה כשר. 
ועוד, שמעתי מרבנים המתעסקים בענין שרוב מורי הוראה לא קיבלו דברי ר' משה אלו. 
יש גם להעיר על ר' משה שלא מצוי דגים שגרים במים-קרים (קולד-וואטר פיש) בימים 

חמים או הפוך, אז אע"פ שכל הימים קשורים זה לא יגרום לבעיות כזה. 
אינו  מין  וכו'  שבחז"ל  למש"כ  סמך  כל),  ד"ה  ו'  (אות  ציון  שערי  בשו"ת  שם  וראיתי 
האווזות  באמת  אולי  שכתב  בני-דוד,  כולל  מורחבת  משפחה  אלא  וכו'  היום  של  המין 
וי"ל  ע"ש,  תכונות,  בכמה  ששונה  אע"פ  שלהם  האווזות  עם  אחד  מין  נקרא  הגדולות 
יותר שונה מבין מושט ופיג-פיש. {הערת שוליים?:} [ויש להעיר משם לגבי קבלת שיטת 
הריב"ש לעיל (אות ב') ע"ש שהחתן שלו הביא וחש לריב"ש והוא עצמו רק השתמש 

על  לסמוך  אפשר  איך  אסור  דמיעוטא  מיעוטא  שאפי'  הצד  על  כי  להתיר  בריב"ש 
שום מסורת אבותינו בשום עוף, והלא אפשר שבאיזשהו שלב הזדווג עם 

הטמא, אלא עכצ"ל שא"א לטמא להזדווג עם הטהור, וכיון שאנו 

 



גזירת חילק לא שייך כלל לניד"ד, ולכן אין איסור דרבנן.
אפי' על הצד שבכ"ז יש להחמיר ולבדוק, לא מובן מאיפה לקחו את זה שמי שמספיק 

רגיל בדג זה, שצריך לבדוק את הקשקשת דווקא, ולא מהני הכרת המין.
שיטתם שדג שלם רק ניכר ע"י ראש ושדרה, היא נגד כל הפוסקים. 

אין צורך לחוש לדגים דומים.

נ.ב. כל המאמר הנ"ל מתייחס רק לחשש דג טמא, אבל יש עוד ענייני וחששות כשרות 
במפעלים כגון תוספות, בליעת איסור דרך ציוד משותף, מיחזור קיטור או מי-צינון, וכן 

בישול עכו"ם. 

השתחואה בתפילה; דין בתפילה, או חלק ממהותה
הרב אריאל בן שלום

א] התוס' הרא"ש [בברכות לד.] מבאר את סיבת הכריעה וההשתחויה וז"ל: שכן דרך בני 
אדם כשבאין, שמשתחוין, ורמז מן הפסוק ואקוד ואשתחוה לה' ואברך, עכ“ל. 

'כי  (בפ'  ביכורים  בהבאת  דנאמר  עפי“מ  י“ל  ההודאה,  בברכת  שמשתחוה  מה  ולפ“ז 
היוצא  כל  כלל,  זה  "והשתחוית";  בזה"ל,  אליהו  באדרת  ואיתא  "והשתחוית",  תבוא) 
מחייבת  התפילה  בסוף  דההודאה  י“ל,  כן  על  ואשר  עכ"ל.  השתחואה.  צריך  מבהמ"ק 

השתחואה. [ועי‘ ברש“י בברכות שם, שמגדיר את ברכת הודאה סוף התפילה].
ומי  השתחויה,  בהם  שנתקן  בברכות  אלא  לשחות  דאין  א',  קיג  או"ח  בשו"ע  כתב  ב] 

שרוצה לשחות בכל ברכה, מלמדין אותו שלא ישחה.
והב"י מביא דברי 'רבינו הגדול מהר"י אבוהב' דאף באמצע הברכה לא ישחה, והב"י שם 

חולק, וס"ל דדוקא בתחילה וסוף אסור, אולם באמצע הברכה, שרי.
לעקור  יבא  שלא  ותי',  ברכה,  בכל  שישתחוה  בכך  מה  מק',  בברכות (לד.)  התוס'  והנה 
חכמים.  תקנת  כאן  ואין  רוצה  שהוא  כמו  מחמיר  אחד  כל  יאמרו  שלא  חכמים,  דברי 

ומבאר הט"ז שם, משום שיאומרו שמעיקר הדין ל"צ להשתחוות, וזה חומרא גרידא.
שיבואו  לחוש  אין  הברכה  באמצע  השתחויה  שע"י  סק"ד),  (שם  המ"ב  מבאר  ולפ"ז 
לעקור תקנת חכמים, כיון שחכמים לא תקנו כלל להשתחוות באמצע שום ברכה. ולפ"ז 

שי' 'רבינו הגדול מהר"י אבוהב', צ"ב מדוע באמת אסור לשחות באמצע ברכה.
ולכאורה לפ"ד התוס' הרא"ש א"ש היטב, דכיון דמהות ההשתחויה מצד תחילה וסוף, 
הרי אף בזה שמשתחוה באמצע ברכה, מראה שאין מעליותא לתחילה וסוף של התפילה.
ג] אלא דלפ"ז לכאורה ס"ל לב"י דמה שמשתחוים רק בתחילה וסוף, הינו מטעם אחר. 
רק  משתחוה  ולכך  התפילה,  מכוונת  כן  ע"י  שיטרד  לחוש  דיש  כתב,  וקציעה  והמור 

בתחילה ובסוף.
כהתוס'  דלא  וזה  התפילה.  כל  להשתחואה  מקום  היה  הדין  דמעיקר  בדבריו,  ומבואר 

הרא"ש דעיקר ההשתחואה הינה רק בתחילה ובסוף. 
ובעינן  הרא"ש,  התוס'  וכד'  ובסוף,  בתחילה  בהשתחואה  סגי  לא  מ"ט  באמת  ויל"ע,  ד] 

השתחואה בכל התפילה.
ונראה, דגדר השתחואה בתפילה אי"ז פעולה שעושה בשעת התפילה, אלא דההשתחואה 
אמירת  בעת  השתחואה  זה  התפילה,  וצורת  דמהות   – התפילה  של  החפצא  עצם  הינה 
הברכה, ואשר על כן; באמת בעינן כל התפילה בהשתחואה, אלא כשמשתחוה בתחילה 

ובסוף, חשיב שכל הברכות שמו"ע - הן בהדי השתחואה.
ונוכיח זאת. דהנה במדרש בתנחומא פ' תבא עה"פ "בואו נשתחוה ונכרעה נברכה" איתא 
בזה"ל: אלא צפה משה ברוה"ק שבהמ"ק עתיד ליחרב כו' עמד והתקין שיהיו ישראל 
מתפללים בכל יום ג' תפילות. עכ"ל. והיינו, דג' לשונות: נשתחוה נכרעה נברכה - אלו 
כלומר:  השתחואה.  היא  דהתפילה  מבואר  הרי  לישראל.  מרע"ה  שתיקן  תפילות  הג' 

דמרע“ה לא תיקן תפילות, אלא תיקן השתחואה -  והתפילה היא השתחואה.
ולפ“ז הרי בעינן באמת השתחואה בכל התפילה, שהרי כל התפילה זה השתחואה, ועל 

כרחך דהשתחואה בתחילה ובסוף, מחשיב שכל התפילה הוה בהשתחואה. 
התפילה,  ממהות  חלק  אי“ז  דההשתחואה  וס“ל  כן,  ס“ל  דלא  מתבאר  הרא“ש  ובתוס‘ 

אלא מעשה גרידא להשתחוות כשבאים ויוצאים מהמלך.
ה] ונוסיף בהגדרת הדברים. דהנה מייסד הגר“ח על הרמב“ם בפ“ד מהל‘ תפילה; דתרי 
לפני  עומד  כאלו  עצמו  ויראה  שיכוין  כוונה  ויש  התפילה,  כוונת  יש  איכא:  כוונות  גווני 
מעשה  מעצם  שהוא  רק  כוונה  מדין  אינה  ה'  לפני  שעומד  זו  דכוונה  ומוסיף;  השכינה. 
התפלה, ואם אין לבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני ד' ומתפלל - אין זה מעשה 

תפלה, עכ“ד.
ועתה דחזינן, ד‘עומד לפני ה‘‘ הוה חלק ממהות התפילה, הרי ההשתחואה שהיא צורת 

העמידה לפני ה‘ – היא היא מהות התפילה.
ו] ועתה י“ל, דגם התוס‘ הרא“ש ס“ל דההשתחואה הוה חלק ממהות התפילה, אלא סגי 

ב‘עומד לפני ה‘ - במעשה השתחואה בתחילה וסוף, כשבאים ויוצאים מהמלך.  

"זיווגו של יצחק - זכות וכח התפילה"
הרב אבא קליינרמן

"ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירכי. ואשביעך 
אנכי  אשר  הכנעני  מבנות  לבני  אשה  תקח  לא  אשר  הארץ,  ואלוקי  השמים  אלוקי  בה' 
כ"ד  ליצחק". (פרק  לבני  אשה  ולקחת  תלך,  מולדתי  ואל  ארצי  אל  אם  כי  בקרבו.  יושב 

פסוק ב' - ד').
משמע בפשיטות מהפסוקים שעדיין לא ידעו מיהו השידוך ליצחק ולכן הוצרך להשביע 

את העבד מאיזה משפחות לקחת ומאיזה לא, ולכן הוצרך אליעזר לעשות את כל 
האותות בשביל לדעת שאותה הוכחת לבן אדוני.

הנה בפרשת הקודמת אחרי העקידה כתוב (פרק כ"ב פסוק כ'), 

 

לנחור  בנים  הוא  גם  מלכה  ילדה  הנה  לאמר,  לאברהם  ויוגד  האלה  הדברים  אחרי  "ויהי 
אחיך". ופרש"י, "אחרי הדברים האלה ויוגד וגו', בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר 
ענר  מבנות  אשה  להשיאו  לי  היה  בנים  בלא  הולך  היה  כבר  שחוט  בני  היה  אילו  ואומר 
אשכול וממרא, בישרו הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגו וזהו הדברים האלה הרהורי דברים 

שהיו ע"י עקידה".
ומבואר ברש"י שבישרו הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגו, ומסתמא גם אמר לו שהיא רבקה 
שבתואל  המגיד  והגיד  רבקה,  את  ילד  "ובתואל  שכתב  בספורנו  מפורש  וכן  בתואל.  בת 
ולא  לבנו  אשה  אביו  בבית  שימצא  הבשורה  והייתה  רבקה,  את  ילד  הגבירה  מבני  שהיה 
יהיה  ומשם  בתואל,  אצל  נולדה  שרבקה  לו  נודע  שכבר  ומפורש  בכנען".  לידבק  יצטרך 

זיווגו של יצחק.
ומעתה מאוד תמוה למה כאשר שלח את אליעזר לקחת אשה ליצחק לא גילה את הדבר 
הזה אפילו ברמז, ולמה הוצרך כל כך להשביעו ולהזהירו שלא יקח מבנות כנען וכו' וכו', 
למה לא אמר לו במפורש שיבא לבית בתואל ומשם יקח את האשה ליצחק. וכך גם כל 
סתם  ולא  ללכת  צריך  הוא  לאן  יודע  שכבר  קלה  יותר  הרבה  לאליעזר  תיהיה  השליחות 
לצאת לבאר המים ולחפש שם נערה, וזהו תימה גדולה שכבר הרבה שנים אנכי מתקשה 

בזה.

סוד ההצלחה תלוי בתפילה
שאי  שידוכים,  בעניני  ובפרט  הענינים  בכל  גדול  יסוד  והוא  חזק,  דבר  בזה  לומר  ונראה 
דרך  פי  שעל  אפילו  להצליח,  שרוצים  דבר  בכל  תפילה.  בלא  דבר  בשום  להצליח  אפשר 
הטבע ההצלחה נראית מובטחת, חייבים קודם להקדים לכך תפילה. התפילה זה היסוד 

והסוד להצלחה בכל הענינים.
של  זיווגו  בת  שהיא  רבקה  שנולדה  מהקב"ה  התבשר  אבינו  אברהם  כאשר  גם  ומעתה 
יצחק, ונאמר לו גם שהיא בת בתואל, מ"מ ידע בברור שבלי תפילה אי אפשר לקבל את 

רבקה.
עדיין  בתואל,  בת  רבקה  היא  ליצחק  המיועדת  שהאשה  לאליעזר  יאמר  אם  גם  וממילא 
אין שום הבטחה שהם יסכימו לתת לו אותה לאשה ליצחק. ואם בתואל ולבן לא יסכימו 
כדי  אחרת  בדרך  לטרוח  יצטרך  ואברהם  מאומה.  לעשות  יוכל  לא  אליעזר  הזה,  לשידוך 

להשיג את השידוך הזה ליצחק.
אבל כל החששות הללו הוא דווקא כל זמן שאין תפילה, אבל כאשר יהיה תפילה, התפילה 

תפתח לו את כל השערים, ומובטח לו שיצליח בשליחותו.
ובכדי שאליעזר יצליח בשליחותו היו צריכים גם את תפילתו של אברהם אבינו, וגם את 
תפילתו של השליח - אליעזר שיצליח בשליחותו. ומעתה נראה לומר שאברהם אבינו ידע 
שאם יאמר לאליעזר שרבקה בת בתואל היא האשה המיועדת ליצחק, הרי התפילה של 
אליעזר להצליח בשליחותו לא תהא תפילה שלימה מעומק הלב והנפש. וכזו תפילה לא 
תועיל לו להשיג את מבוקשתו שיצליח בשליחותו, וא"כ כאשר יבוא אל בתואל יש חשש 
גדול שהוא יכשל בשליחות, ואז הטרחה והעבודה להצליח לקבל את רבקה יהיה הרבה 

יותר קשה.
אשה  את  למצוא  אליעזר  את  ששלח  נפלאה,  תחבולה  עשה  בחכמתו  אבינו  אברהם  לכן 
ליצחק, ולא גילה לו מי האשה שבישרו הקב"ה שהיא בת זיווגו של יצחק, אלא שלחו אל 
שבשביל  הנאמן  בעבדו  אבינו  אברהם  ידע  ובזה  האשה.  את  יקח  שמשם  ומולדתו  ארצו 
שיצליח  הקב"ה  אל  הלב,  מעומק  שלמה  תפילה  יתפלל  הוא  הזו  בשליחות  להצליח 
בשליחותו. וכאשר יתפלל בוודאי שתועיל לו התפילה, והקב"ה יזמין לו בדיוק את רבקה 

בת בתואל שעליה כבר נתבשר שהיא בת זיווגו של  יצחק.
ואכן כך היה, כאשר אליעזר הגיע אל ארם נהרים, לא ידע למי ולהיכן יפנה בכדי לחפש 
את השידוך ליצחק. ומחמת כן נעמד באותה שעה ליד באר המים, והתפלל שם אל הקב"ה 
תפילה אמיתית ושלמה, שימצא את השידוך. ובאמת מיד כשסיים את תפילתו הוא נענה 
בהשגחה פרטית, כנאמר בפסוק (פסוק כ"ד) "ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת 

אשר יולדה לבתואל בן מלכה וגו'".

עצם התפילה היתה הסיבה שנתנו לו את רבקה
ובאמת לא רק שאליעזר נענה בתפילתו ומצא את רבקה, אלא באמת גם עצם התפילה 
שכתוב  כמו  ליצחק.  רבקה  את  להשיא  ובתואל  לבן  הסכימו  זה  שבעבור  לו  הועילה 
הענינים  השתלשלות  כל  את  ובתואל  ללבן  סיפר  אליעזר  שכאשר  מפורש  בפסוקים 
נהרים  בארם  הבאר  אל  הגיע  שכאשר  וסיפר  ליצחק,  אשה  לקחת  אותו  שלח  שאברהם 
התפלל אל הקב"ה שימציא לו את האשה הראויה ליצחק, ומיד רבקה יצאה והתקיים בה 
כל התנאים שהתפלל אל הקב"ה, כתוב בפסוק (פסוק נ') "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' 
יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע או טוב". ומבואר שהסיבה שהסכימו לשידוך הזה, היה 
רק משום שהם ראו את נפלאות ההשגחה שהיה בכל השתלשלות מציאת השידוך, שמיד 

אליעזר נענה בתפילתו.
א"כ התפילה שהתפלל מעומק לבו למצוא את השידוך ליצחק, לא רק שהיא הועילה לו 

למצוא את רבקה, אלא היא עצמה גם היתה הסיבה שעבורה נתנו לו רבקה.

אי אפשר להצליח בשידוכים בלי תפילה
והנה דבר זה הוא יסוד גדול, שסוד ההצלחה תלוי אך ורק בתפילה, התפילה זה המפתח 

להצליח בכל דבר, ואי אפשר להצליח בשום דבר בלא תפילה.
מצאצאיו,  לאחד  שידוך  זיע"א  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  מרן  לזקני  הציעו  שפעם  שמעתי 
והוא אמר שאינו יכול כרגע לשמוע על שידוכים לבנו זה. משום שבתפילות של הימים 
הנוראים לא התפלל על שידוך לאותו הבן, ושידוך שלא התפלל על זה בראש השנה 

בוודאי זה לא השידוך שנשלח לו משמים, וע"כ אינו חפץ לשמוע על זה עד 
שיעברו הימים הנוראים הבאים, ולאחר התפילה יש לו כבר סייעתא 

דשמיא, ואז אפשר לשמוע על השידוך.



רמז  זה  לענין  יש  האם  לדעת  צריך  עוד  מותה.  את  הכריח  העקידה  מעשה  למה  פנימי, 
בפשוטו של מקרא מֵעֶבר לסמיכות הפרשיות.  

ַהְּדָבִרים  ַאַחר  'ַוְיִהי  פרשיות.  סמיכות  על  נבנית  העקידה,  פרשת  הקודמת,  הפרשה  גם 
ָהֵאֶּלה ְוָהֱאִקים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם...' (כ"ב א'). בסנהדרין פ"ט ב' (והובא ברש"י כאן) "רבי 
לוי אמר, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק. אמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצות, 
שאתה מלת בן שמנת ימים, ואני בן שלש עשרה שנה. אמר לו, ובאבר אחד אתה מגרה 
בי, אם אומר לי הקב"ה זבח עצמך לפני, אני זובח. מיד ְוָהֱאִקים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם". בדין 
רצה  באמת  מה  יסודית:  אחת  נקודה  על  רק  כאן  נעמוד  תמיהות.  כמה  יש  זה  ודברים 
ישמעאל; ואם הוא יותר גדול אז מה ֵיָעֶׂשה בו. ועוד נעיר, כי גם בדרש - סמיכות זה צריך 

להתבונן איך הוא נרמז ומתהלך במהלך המקראות. 
ב]. שורש הצחוק בשמו של יצחק 

אחד הדברים הסתומים בפרשיות אלו הוא שמו של ִיְצָחק עם הצחוק שקדם לו. בלך לך 
(י"ז) אחרי לידת ישמעאל, היה דבר ה' אל אברהם שינתן לו בן משרה. תגובתו היתה (שם 
י"ז) ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק. זה היה הצחוק הראשון3. אחרי הצחוק אומר לו ה' (שם 
י"ט) ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּת יֶֹלֶדת ְל ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק... אמנם לא כתוב מפורש ששמו 
דרשני,  אומר  ודאי  זה  לכן  לגמרי:  מתבקש  הדמיון  אבל  הצחוק,  שם  על  יהיה  יצחק  של 

היאך שם של אדם, שהוא מהותו כנודע, נקרא על שם איזו תנועה שנראית שולית.
אבל בפסוקים אחר כך השורש של הצחוק הולך ונעשה מרכזי מאוד. כאשר שרה שומעת 
את הבשורה גם היא צוחקת. ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה (י"ח י"ב). ושוב, כאשר הוא נולד, וקורא 
אברהם את שמו יצחק, יש עוד פעם צחוק. ַוּתֹאֶמר ָׂשָרה ְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱאִקים ָּכל ַהּשֵֹׁמַע 

ִיְצַחק ִלי (כ"א ו'). השאלה מתחזקת, איפוא: למה כל ענינו של יצחק מסובב בצחוק. 
ְלַאְבָרָהם  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצִרית  ָהָגר  ֶּבן  ֶאת  ָׂשָרה  ַוֵּתֶרא  צחוק.  עוד  יש  לזה  בסמיכות  ומיד 
ְמַצֵחק (שם ט'). הצחוק הזה, לכאורה, על פי פשוטו ועל פי מדרשו, אינו שייך לצחוק שעל 
יצחק. אבל על כל פנים הסמיכות כאן צועקת. קשה שלא לראות היקש בין צחוק לצחוק. 

ג]. הבטחת הזרע לאברהם בשני שלבים 
הזרע  הבטחת  הללו.  בפרשיות  מאוד  ברור  הנראה  יסוד  תחילה  נעמיד  הענין  להבין 
לאברהם נאמרה לו בשני שלבים, שלכאורה אינם מכריחים אחד את השני. שלב ראשון 
 .4הּוא ִייָרֶׁש הוא, הבטחת הזרע לו עצמו, בברית בין הבתרים (ט"ו ד') ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעי
ִמָׂשָרה  יהיה  שהבן  עצמה,  בפני  נבואה  אברהם  קיבל  לך.  לך  פרשת  בסוף  הוא  שני  שלב 
דוקא. ּוֵבַרְכִּתי אָֹתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְל ֵּבן ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו 

(י"ז ט"ו). 
באופן  להתקיים  יכולה  ה'  שהבטחת  להבין  מקום  היה  להם  שלפחות  הוא  מזה  היוצא 

שיהיה לאברהם בן, אבל לא ִמָׂשָרה, אלא מאשה אחרת. 
הגר  את  שרה  הביאה  לשניה,  אחת  נבואה  בין  להדיא:  בפסוקים  מפורש  שזה  נתבונן   -
ִאָּבֶנה  אּוַלי  ִׁשְפָחִתי  ֶאל  ָנא  ּבֹא  ִמֶּלֶדת  ה'  ֲעָצַרִני  ָנא  ִהֵּנה  ַאְבָרם  ֶאל  ָׂשַרי  ַוּתֹאֶמר  לאברהם. 
ִמֶּמָּנה ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי (ט"ז ב'). גם לפי פירושו של רש"י שאּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה היינו 
שממעשה זה התכוונה לזכות לולד בעצמה, ברי שלא היה ברור לה שכך יהיה, רק אמרה 
בלשון אּוַלי. כלומר, גם אחרי שלכאורה ידעה על הבטחת הזרע לאברהם, עדיין לא ידעה 

שהוא יהיה ממנה5. 
ַאֵּיה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  דוקא.  לשרה  בשורה  היתה  יצחק  שלידת  בפסוקים  מפורש  כן  על  יתר 
 ...ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּת ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל. ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי ָׂשָרה ִאְׁשֶּת
(י"ח ט' י'). ַוה' ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה... (כ"א א'). לא רק שהיה לאברהם כבר הבטחה, אלא שהיה 
כתוב (י"ז  משרה  הבן  על  הראשונה  הנבואה  את  קיבל  הוא  כאשר  ישמעאל.  בן.  כבר  לו 
י"ח) ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאִקים לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני. נראה שהוא מוכן להסתפק בו, 
ולראות בו את קיום ההבטחה, ולמה יעשה לו ה' נס גדול כל כך אחרי שההבטחה קוימה. 

ד]. השלב השני הוא שעורר את ענין הצחוק 
והן  שמחה,  של  במשמעות  הן  צחוק  הצחוק;  ענין  כללות  את  להבין  נוכל  זה  יסוד  על 
במשמעות של צחוק. כאשר נתבונן היטב במשמעות ההבטחה השניה שנתבארה, שהבן 
 של אברהם יהיה משרה דוקא - נראה שהיה זה בבחינת מה שאמר דוד ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶת

ּוְבֵׁשם ֱאֵקינּו ִנְדּגֹל ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתי (תהלים כ' ו'). 
בדברי דוד אלו יש הדגשה מיוחדת על מידת חסדו יתברך. פעמים רבות עומד כל אדם 
בחייו מול איזה דבר שהוא צריך, ויש לפניו ב' דרכים, ובכל אחד מהדרכים יש לו בראייתו 
איזה חסרון או הפסד. כאשר יבוא לשטוח בקשתו מה', יש לו לזכור שהוא כל יכול, ובכוחו 
למלאות כל משאלותיו בלא שום פגם. וכדרך שאמר דוד במקום אחר (פ"א י"א) ָאֹנִכי ה' 

ֱאֶקי... ַהְרֶחב ִּפי ַוֲאַמְלֵאהּו6.
דוגמת תפילה זו מצאנו בדברי הרד"ק (להלן כ"ה כ"א) על תפילת יצחק לבנים, שכתוב בה 
ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו. כתב "הרבה בתפילה על אשתו שתלד... לא רצה לקחת אשה 
רבקה  ותהר  הקל  לו  שנעתר  עד  בתפילה  מאד  הרבה  לפיכך  מנערותיה,  אחת  ולא  עליה 
אשתו. ופי' לנוכח אשתו, לעומת אשתו כלומר בעבורה, כלומר שלא יצטרך לקחת לו אשה 

אחרת להוליד ממנה, לפיכך התפלל מאוד בעבורה שיתן לו הקל ממנה בן".  
שאשתו  ראה  כאשר  והנה  ממנו.  תבוא  הזרע  שהבטחת  יצחק  שידע  יוכרח,  דבריו  פירוש 
ולד.  יהיה  שלו  במה  ולהסתפק  זו  גזירה  עם  להשלים  לחשוב  אולי  לו  מקום  היה  עקרה 
בעבור  גם  לבקש  פיו  הרחיב   ,ִמְׁשֲאלֹוֶתי ָּכל  ה'  ְיַמֵּלא  של  הסוד  את  ידע  שהוא  כיון  אבל 

אשתו - ונענה. 
בדיוק במצב זה היה אברהם אביו עומד אחר קיום ההבטחה הראשונה בלידת ישמעאל 

פירוש אחר.     
3. אמנם הוא לשון שמחה כלשון רש“י ”זה תירגם אנקלוס וחדי, לשון שמחה, ושל שרה לשון מחוך. 
למדת שאברהם האמין ושמח, ושרה לא האמינה ולגלגה. וזהו שהקפיד הקב“ה על שרה ולא הקפיד 

על אברהם“. אבל אין ספק שלא לחינם נכתבו שניהם באותו השורש. ולהלן יתבאר. 
4. וראה עוד י“ג ט“ז, י“ז ו‘.

5. ולפי פירוש רד“ק מבואר שאפי‘ נתייאשה מזה. עיי“ש. 
6. לשון רש“י ברכות נ‘ א‘ ”הרחב פיך - לשאול כל תאותך“. 

של  תפילתו  בענין  בפסוקים  גדולה  אריכות  שיש  רואים  בפרשה  כשמתבוננים  ובאמת 
אליעזר שהתפלל שימצא את השידוך ליצחק, וכל נוסח התפילה מוזכר בתורה בהרחבה 
רבה. ומודגש גם בפסוק שהדבר הראשון שאליעזר עשה כשהגיע אל ארם נהרים אל עיר 

נחור, היה התפילה שהתפלל לפני הקב"ה "הקרה נא לפני היום וגו'".
והוא  הוא "תפילה",  לשידוך  לזכות  כדי  לעשות  שצריך  הראשון  שהדבר  מלמד  זה  וכל 

הדבר הקודם לכל דבר, וכאשר מתפלל בזכות התפילה יזכה לשידוך הגון במהרה.

ויש לדייק את זה בטעמים שבפסוק, דהנה בפסוק הראשון של תפילתו נאמר "ויאַמר 
ה' אלוקי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם". (פסוק י"ב). 
והנה הטעמים במילה "ויאמר" הוא שלשלת ומיד אח"כ יש טעם פסיק. וי"ל שבא לרמז 
שכאשר יש לאדם איזה שליחות לעשות הרי הדבר הראשון שצריך לעשות לפני הכל הוא 
התפילה, להתיישב בינו לבין קונו להתפלל מתוך ישוב הדעת להקב"ה שיצליח במעשיו, 
את  שהפסיק  פסיק  ויאמר  המילה  של  הטעמים  מרמז  וזה  להצליח,  יכול  הוא  כך  ורק 
מעשיו והתייחד בתפילה לה' בשלמות ובאריכות (כדוגמת השלשלת). וכאשר מתפלל 
שמיד  בפסוק  שכתוב  וכמו  הישועה,  לו  באה  אח"כ  שמיד  זוכה  ושלמה,  ראויה  תפילה 

כשסיים את תפילתו התחדש המעשה "והנה רבקה יוצאת וגו'".

נוסח התפילה
שהבקשה  זצ"ל,  לוין  אריה  רבי  מהרה"צ  שמעתי  בשידוכים  התפילה  בנוסח  והנה 
צריכה להיות בנוסח שיזכה "לזיווג ההגון". דהיינו שלא יבקש סתם שיזכה לזיווג, אלא 

שהבקשה תהא שלמה שיזכה לזיווג ההגון והראוי לו.
ראוי  במהרה,  לו  שיזכה  השידוך  על  מבקשים  שכאשר  מהצדיקים,  מאחד  שמעתי  עוד 
לשנה  יום  שלפעמים  בתורה  כתוב  הקב"ה  אצל  שהרי  דידן",  "במהרה  ולומר  להוסיף 
נחשב  יום  שלפעמים  כזו  בחינה  יש  הרי  במהרה,  יזכה  שמבקש  אפילו  וממילא  יחשב, 
לשנה שלמה. ולכן ראוי להוסיף ולבקש בלשון ברורה שישתמע במהרה דידן, ולשון כזה 

הוא לשון ברור שבעז"ה תתקבל התפילה.

להקדים תפילה לפני כל דבר
תמיד  בעבורו,  להשתדל  או  לעשותו  עומד  שאדם  ודבר  דבר  לכל  נשגב  לימוד  וזהו 
לקוות  יש  התפילה  ובכח  במעשיו,  שיצליח  להקב"ה  הלב  מעומק  תפילה  להקדים 

שהשי"ת יעמוד לימינו ויצליח בידו.
ובספר "קונטרס הצוואה" להגה"צ רבי שמואל תפילנסקי זצ"ל, כותב שאפילו דבר קטן 

ומועט שצריך להשיג, ג"כ ראוי להקדים תפילה להקב"ה שיתן לו את הדבר הזה.
ובספר "פלא יועץ" מביא שלפני כל עסק שהאדם עושה ראוי שיקדים תפילה ויאמר את 
הפסוק "ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו וגו'", וכאשר מתפללים באמונה ומבקשים להצליח, 

נענים.

ויעמוד פנחס ויפלל - ותעצר המגיפה
הנה בפרשת פנחס כתוב (במדבר, פרק כ"ה פסוק י"א) שכאשר פנחס עמד וקינא לה' 
מיד  ישראל  כלל  את  הציל  הוא  צור,  בת  כזבי  המדינית  ואת  סלוא  בן  זמרי  את  והרג 
המגפה, שבזכות זה המגיפה נעצרה. כמו שנאמר מפורש בפסוק "פינחס בן אלעזר בן 
אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כליתי את בני 
ישראל בקנאתי". רואים בפסוק מפורש שהמגיפה נעצרה בזכות הקנאות של פנחס לה'.
ויפלל  פינחס  "ויעמוד  כתוב  ק"ו)  (פרק  בתהילים  שבפסוק  מאוד  לתמוה  יש  ולכאורה 
ותעצר המגפה", ומבואר בפסוק הזה שהמגיפה נעצרה בזכות התפילה של פנחס, ואיך 

זה מתיישב עם הפסוק שכתוב בתורה שהמגיפה נעצרה בזכות הקנאות.
ונראה לומר שבאמת עיקר הסיבה שהמגיפה נעצרה היה בזכות הקנאות, כמו שכתוב 
מפורש בתורה. אלא שעדיין גם אחרי מעשה כביר ועצום כזה, שזכותו מועיל לעצור את 
המגיפה, הרי בשביל לזכות שהזכות זו תועיל לפעול בפועל את עצירת המגיפה, חייבים 

תפילה. ורק כאשר פנחס עמד ויפלל אז הוא זכה שזכותו הועילה לעצור את המגיפה.
רואים בזה את היסוד הגדול הזה, שגם אם מצד מעשיו האדם ראוי וזכאי לקבל ולפעול 
פעולות נשגבות כמו עצירת המגיפה, הרי בפועל חייבים תפילה בשביל לזכות להצליח 

במעשיו ודרכיו.

ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱאִקים 
דב גדליה דרקסלר

א]. סמיכות מיתתה של שרה למעשה העקידה, וסמיכות העקידה למילת ישמעאל 
ַאְרַּבע  ְּבִקְרַית  ָׂשָרה  ַוָּתָמת  ָׂשָרה...  ַחֵּיי  'ַוִּיְהיּו  אמנו  שרה  של  במיתתה  מתחילה  פרשתנו 
ִהוא ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה'. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 
שננעצה תחילה זו בסופה של הפרשה שקדמה לה "נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, 
לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה 

ממנה ומתה" (לשון רש"י מתנחומא). 
נפלא הדבר היוצא לפי דרשה זו, שפריחת נשמתה של שרה היתה כאילו 'בטעות'; אם 
היתה יכולה להמתין רגע כמימריה היתה ממשיכה לחיות2. וזה כמובן דורש הסבר יותר 

את  ששמעה  מחמת  היה  מותה  שסיבת  מרש“י  הנראית  הפשטות  לפי  בעיקר  קשה  השאלה   .2
המאורע שהיה, ופרחה נשמתה עד שלא הספיקה לשמוע שלבסוף לא נשחט. כן נראה גם בלשונות 
המדרשים. בתנחומא (וירא סי‘ כ“ג) ”...לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתה...“. וראה 
ברבה נ“ח ה‘ ופדר“א פרק ל“ב. וכן הביאו המפרשים בשם מהרא“י. ובהמשך נבאר הדברים גם לפי 

 



[ואכן אפשר שהוא לא התפלל על יותר, שאמר לּו ִיְׁשָמֵעאל וכנ"ל7]. אבל הקב"ה הוסיף 
ובא אליו שנית, להבטיחו זרע באופן שלם ובשמחה יתירה. 

זה פשר הצחוק והשמחה שנתבללו אהדדי. הצחוק הוא הפתעה כידוע [אין דבר שמצחיק 
פעמיים], והשמחה מורה על שלימות [וגם זה ידוע8]. זה היה שורש לידת יצחק. הבטחה 

נוספת שלימה ומפתיעה, יתירה על הבטחת העיקר שקוימה זה מכבר9. 
ה]. ובמעשה העקידה נשלם ענין הצחוק 

פעולה זו של ה' - צחוק גדול גלגלה בעולם. היה העולם עומד מופתע על קיום נס כזה 
כאילו בכדי. אברהם זקן, ושרה זקנה, וזרע יש כבר, והקב"ה שב ופוקד בן לשרה כאשר 

דיבר. ְוִיְראּו ַצִּדיִקים ְוִייָראּו ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו.  
אבל ישמעאל לא מבין את זה והוא ממשיך לצחוק. "ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר 
ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק, אמר רבי שמעון בן יוחאי... ואני אומר בו דבר לשבח...  אין לשון 
הזה של צחוק אלא לשון ירושה, שבשעה שנולד אבינו יצחק היו הכל שמחים, אמר להם 
ישמעאל, שוטים אתם, אני בכור ואני נוטל פי שנים..." (בראשית רבה נ"ג י"א). הצחוק 
שלו הוא תשובה לצחוק של כולם. כולם מבינים שעכשיו יש לאברהם יורש חדש, והוא 

צוחק כנגדם: שוטים אתם. אני היורש10. 
לו  "אמר  שלו]  [ולצחוק  לבכירותו  גדולה  טענה  לו  שהיה  ללמוד  לנו  יש  חז"ל  ומדברי 
ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצות, שאתה מלת בן שמנת ימים, ואני בן שלש עשרה 
משמעותי,  היותר  הממשיך  אני  אברהם  של  נפשו  מסירות  במידת  גם  כלומר,  שנה...". 
ולמה תחשוב שאתה היורש. - ורואים שאכן היה יצחק צריך לתת לו תשובה, למה הוא 
קם תחתיו לירושת אברהם. והתשובה היתה העקידה: "אמר לו... אם אומר לי הקב"ה 

זבח עצמך לפני, אני זובח...". 
ולפי דרכינו נלמד שמעשה העקידה סתם את הגולל על הצחוק של ישמעאל. מעתה אין 
לו שום טענת בכורה בשום ענין. והתגלה לעין כל מידת חסדו יתברך לאברהם ושרה, 
ָלׂשּום ָלֶהם ְׁשֵאִרית. אם כן מה מאוד מובן שבזה נסתיים תפקידה של שרה עלי אדמות, 

בהותירה אחריה את הממשיך הגדול לבית אברהם11. 

הערות לפרשת השבוע
"ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב"

פרש"י גם אתה, גם לרבות אנשים שעמו, הנה יעויין עה"כ בבמדבר (כ"ג כ"ה) גם קב לא 
תקבנו, פרש"י גם ראשון מוסיף על גם השני, וגם השני על גם ראשון, וכן גם לי גם לך 
לא יהיה, וכן גם בחור גם בתולה, מעתה לכאורה יקשה דמהכ"ת לדרוש גם אתה לרבות 

אנשים שעמו, ושמא גם אתה שתה מוסיף על וגם לגמליך אשאב וכו'. 
אמנם צ"ל בפשיטות דהיכא דב' הענינים הן שווים, כמו גם קב וגו' דשווים הן במניעת 
שווה  דאליעזר  לומר  א"א  כאן  אבל  וכו',  מוסיף  ראשון  גם  דמפרשינן  הוא  אזי  דיבורו, 
לגמלים ולפרש גם ראשון מוסיף על גם שני, לזה פרש"י דגם ראשון הוא לרבות האנשים 
ולא להוסיף על גם שני, אבל אה"נ גם שני איהו מוסיף על גם הראשון, דהיינו להוסיף 

את הגמלים על אליעזר ואנשיו.
הרב יצחק זאב דיסקין

"נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה"
ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה 

עשרה זהב משקלם.
לוחות  לשני  רמז  צמידים,  ושני  לגולגולת,  בקע  ישראל  לשקלי  רמז  בקע,  ופירש"י 

מצומדות, עשרה זהב משקלם, רמז לעשרת הדברות שבהן, עכ"ל.
הוא  רבקה  את  אליעזר  שבחן  הבחינה  דהנה  הללו,  שברמזים  הענין  עומק  לבאר  ויש 
במידת החסד וההטבה בלא גבול ושיעור, שנערה קטנה תעמוד לשרת איש גדול מוקף 
בגלל  ורק  שתכירהו  בלא  זה  וכל  נפלאה,  בזריזות  גמליו  כל  ואת  ותשקהו  במשרתים 

בקשתו, ונמצאת רבקה מושלמת במידה זו.
ובזה נראה דבא אליעזר לרמז דעם ישראל יתנו מחצית השקל שנתינה זו באה ללמדם 
שאין כל איש עומד לעצמו כאילו אין אחר זולתו, אלא אדרבה צורת האיש הישראלי היא 
שרואה את עצמו חלק מהכלל וכל קיומו הוא בהיותו חלק מזולתו, וראיה זו נבחנת בכך 
שכל איש ישראל אוחז במידת אבותיו להטיב לזולתו ולכל העולם בלי גבול ובלי חשבון, 

ולכך נצטוו ישראל ליתן מחצית השקל להראות אחיזתם במידה זו.

7. אבל עי‘ ברש“י להלן ל‘ ג‘ דברי רחל יעקב ”זקנך אברהם היו לו בנים מהגר וחגר מתניו כנגד 
עיקר  קיום  על  הודה  גיסא  שמחד  קושי  ואין  שרה.  על  מיוחד  הוא  גם  שהתפלל  היינו  שרה...“. 

ההבטחה, וגם התפלל על שלימות יותר.    
8. ראה מהר“ל באר הגולה ד‘ י“ג, גור אריה במדבר כ“ב כ“ח.

9. ובדרך דרוש ניתן לומר שמעשה הצחוק גם הוא בא באופן של ’הרחב פיך‘. וראה ברכות ל“א א‘ 
”אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה...“ ושם, אימתי כן מותר ”בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה‘ 
לעשות עם אלה“. ועיין. שוב הראוני בזוהר (מדרש הנעלם פר‘ תולדות קל“ה א‘) ”...וזהו הטוב הגנוז 
לצדיקים לעתיד לבא הדא הוא דכתיב (בראשית כ“ה י“ט) ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם, אלו הם 

תולדות השמחה והשחוק שיהא בעולם באותו זמן...“. 
10. שוב ראיתי בספורנו שכתב בדומה לזה שעיקר צחוקו של ישמעאל היה שהוא היורש, כי יצחק 

אינו בן אברהם כלל. עיי“ש.  
11. ונוכל להמתיק עוד על פי הצד שרמזנו בו לעיל בהערה ראשונה. המהר“ל בגו“א מפרש את סיבת 
מותה של שרה באופן אחר, שלא מתה מפני שלא שמעה את סוף המעשה שלא נשחט ”אלא נראה 
מפני ששמעה דכמעט נשחט, ודבר מועט היה שלא נשחט, לפיכך נבהלה, שכן דרך להיות נבהל 
כאשר ישמע כי בדבר מועט היה נעשה לו ענין זה“. לפי דרכנו נאמר כדבריו, ומטעם אחר: כאשר 
שמעה על מסירות הנפש של העקידה, שיצחק מסר נפשו לזביחה ולא נזבח - אז ידעה כי ההכרעה 

נפלה, ובנה הוא זה שיהיה ממשיך. מעתה נשלם תפקידה ונשלמו ימיה.       

 

ואין לך כרבקה שעמדה במבחן זה שגילתה את מידת ההטבה, ולכך נתן לה אליעזר נזם 
זהב בקע משקלו כנגד מחצית השקל שהוא דוגמא למידת ההטבה היצאת מההבנה שאין 

האדם עומד לעצמו אלא רק כחלק מזולתו.
והרמז בשני צמידים י"ל דהוא כנגד מאי דלוחות הברית חלוקות לשנים כך שלוח ראשון 
בזה  ולימד  לחבירו,  אדם  שבין  מצות  עניינו  שני  ולוח  למקום,  אדם  שבין  מצות  עניינו 
אליעזר שהלוחות באות כך כשהן מצומדות להראות שאי אפשר למצות שבין אדם למקום 

בלי מצות שבין אדם לחבירו, שהרי הלוחות מצומדות הן.
הרב יהודה שניידר

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "ויברכו את רבקה ויאמרו  לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו" 
(כ"ד, ס') ובמסכת כלה (פרק א' הלכה א') איתא ומניין לברכת חתנים מן התורה, שנאמר 
שנאיו.  שער  את  זרעך  ויירש  רבבה  לאלפי  היי  את  אחותינו  לה  ויאמר  רבקה  את  ויברכו 
ובכלה רבתי (שם הלכה ב') איתא  ומנין לברכת כלה מן התורה, שנאמר ויברכו את רבקה. 
מידי בכוס ברכוה, אלא אסמכתא היא.  ע"כ. ומבואר דלולא הקושיא דמידי בכוס ברכוה 
הוה אמרינן דילפותא גמורה היא, וצריך ביאור דהא ברכת חתנים היא ברכה לה', והם לא 

ברכו את ה', אלא את רבקה,  והיאך ילפינן מהכא ברכה לה'.
ב. עוד שם בכלה רבתי, ור' יוחנןאמר מהכא, ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו 
ורבו, אלא מעתה בחיות דכתיב בהו ויברך אותם אלהים הכי נמי, אלא משום דכתיב ויבן 
י"י אלהים את הצלע, ותאנה שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא. ע"כ. וכדברים הללו 
מצינו במדרש רבה בראשית (פרשה ח' פי"ג) דאיתא התם, א"ר אבהו נטל הקדוש ברוך 
אדם  של  שושבינין  היו  הם  וגבריאל  מיכאל  סימון  ברבי  אר"י  וברכן,  ברכה  של  כוס  הוא 
הראשון, אמר רבי שמלאי מצינו שהקב"ה מברך חתנים ומקשט כלות ומבקר חולים וקובר 
מתים, מברך חתנים מניין, ויברך אותם אלהים. ע"כ. וגם בזה צריך תלמוד, דהיאך ילפינן 

ממה שבירך ה' את אדם וחוה  ברכת חתנים אשר היא ברכה לה'.
ג. ובגמרא כתובות ז: תנא מנין לברכת חתנים בעשרה שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני 
ישראל.  ממקור  ה'  אלהים  ברכו  במקהלות  מהכא  אמר  אבהו  ורבי  פה  שבו  ויאמר  העיר 
כלה  ובמסכת  עשרה אנשים -  בועז  ויקח  וז"ל, שנאמר  כתבו  שם (ד"ה שנאמר)  והתוס' 
והכא  אירוסין  ברכת  דהתם  למימר  איכא  כד)  רבקה (בראשית  את  דויברכו  קרא  דמייתי 
ברכת נישואין, ויש ללמוד משם שיש לברך ברכת אירוסין לאשה המתקדשת על ידי שליח, 
שהרי אליעזר שליח היה, ונראה דאסמכתא בעלמא היא דעשרה לא מישתמע מהתם, ולא 
איירי פשטיה דקרא בברכת אירוסין. עכ"ל. ויש לעיין בדבריהם, דבדברי הכלה רבתי הא 
מבואר דלא אמרינן דאסמכתא בעלמא היא אלא משום הקושיא דמידי בכוס ברכוה, ולא 
משום הקושיא דלא הוה עשרה. עוד יש לעיין דבמסכת כלה שלפנינו לא למדו כלל עשרה 
מהתם, ואם כן יש לומר דעשרה ילפינן מבועז, ומהתם לא ילפינן אלא את הברכה עצמה, 
ואין לומר דקושייתם דהתם הא לא הוו עשרה, דמנא להו דלא הוה התם עשרה, והא יש 

לומר דהוה התם עשרה.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

יב‘ ע“א מופלא, דעת רש“י דמופלא היינו שנת יב‘ ודעת התו‘ נדה מו‘ דהיינו שנה קודם 
אלא  בסימנים  או  וסימנים  בשנים  תלוי  גדלות  אם  דנסתפק  רח“ה  חידושי  ויעוין  גדלות 
דקודם שנת יג‘ הוה שומא בעלמא דהתו‘ סברין דגדלות תלוי בסימנים וא“כ מופלא היינו 

שנה קודם גדלות ורש“י ס“ל דתלוי בשנים וסימנים ומופלא היינו שנת יב‘ ודו“ק.
יב‘ ע“ב כותבין שטר ללוה אע“פ שאין מלוה עמו, בקצירת האומר העדות אינו על מעשה 
השטר אלא על דעת המתחייב ודעת המתחייב היינו דעת עושה השטר דבקידושין עושה 
השטר הוא הבעל ובעלמא עושה השטר הוא המתחייב. והעדות על מעשה השטר לדעת 
הנתיה“מ הוא מדין אנן סהדי והוא תמוה דבגו“ק יש דין עדות על המעשה. ויעוין חידושי 
אם  ואף  האשה,  ליד  הבעל  מיד  שבא  השטר  מעשה  את  מעידים  המה  דהחתימות  רח“ה 
ויש  השטר.  מעשה  את  מעידה  החתימה  אלא  מעיד  הגברא  דאין  כשר  קרובים  נעשו 
להסתפק מהו גדר החתימה אם דינו עדות ידיעה או עדות ראיה וצ“ע. ונראה דיעוין תו‘ 
גיטין ד‘ מבואר דדעת ר“ת דצריך עדים בשעת מסירה בגו“ק מבואר דאין על החתימה רק 
דין עדות ידיעה ולא דין עדות ראיה ולדעת כל הראשונים נראה דהוה ג“כ עדות ראיה על 

גוף המעשה גו“ק ויעוין חידושי רח“ה (עדות).
יורשה  הדין  דחלוק  נראה  יורשה,  אינו  מתה  מטמא  ולא  אונן  לא  ארוסה  אשתו  ע“א  יח‘ 
בדין  דתלוי  כז‘  בסנהדרין  מבואר  לה  ומטמא  דיורשה  נדריה  דמיפר  מהדין  לה  ומטמא 
הקורבה דבשארו תלא רחמנא והדין דמיפר נדריה תלוי בגמר קנין האירוסין ויעוין רש“י 
קידושין ה‘ ומה כסף שאינו גומר ליורשה ולהפרת נדריה וקשה דהא דיורשה אינו תלוי 

בהקנין אלא בהקורבה וצע“ג. 

תגובות
או“א  דכיבוד  עניינא  לבאר  לך]  לך  [פ‘  שליט“א  לאבל  שלמה  הג“ר  דהעלה  במאי  א. 
דאברהם ויעקב דאפי‘ היכי דיש פטור מכיבוד או“א מכל משום יש העדר של קיום המצוה, 
ולפי דרגתם יש מקום לעונש וכו‘, עי“ש. רק דאכתי פש לן לברורי דהתינח באברהם בעי 
פטור מיוחד כמבואר שם, אולם ביעקב אבינו טעמא בעי למה נענש דהרי כל עצם הליכתו 
לחרן היה בצווי אביו ואמו דהרי הם שלחו אותו לחרן (סוף פ‘ תולדות) ונמצא דבהליכה 

וישיבה שם קיים כל הזמן כיבוד או“א דהרי היה זה בצווי אביו.
ב. במאי דהקשה הג“ר שמואל כהן שליט“א [פ‘ וירא] מדוע יש כפל הדברים 

דדיינים צריכים לראות הדין בדור הפלגה ובסדום, וכן מדוע שינה 



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:
*

תולדות - תאומים בהלכה

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

הבאה  "פת  סעודה-  קביעות  של  בשיעור  מזונות  מאכילת  להזהר  א. 
אע"פ  עליו  לקבוע  רגילים  שאחרים  שעור  ממנו  אכל  אם  בכיסנין..." 
שהוא לא שבע ממנו מברך עליו המוציא וברכת המזון וגם נטילת ידיים 
כמו בפת גמור [שו"ע קס"ח סעיף ו' ומ"ב ס"ק כ"ה]. לכתחילה טוב לחוש 
לדעת המחמירים שלא לאכול ארבע ביצים [דכמה אחרונים כתבו שזהו 
שעור לקביעת סעודה]. וכל שכן אם הוא דבר שיש להסתפק בו מדינא 
אם הוא פת הבאה בכיסנין [היינו ממולא, או נילוש או דבר יבש הנכסס- 
המבואר בסעיף ז' שם] על כל פנים בודאי יש לחוש לדעת המחמירים 

שלא לאכול ממנו ארבע ביצים [מ"ב ס"ק כ"ד].

מים  לשתות  חכם  לתלמיד  ארץ  דרך  אין  רבים-  בפני  מים  שתית  ב. 
בפני רבים, אלא יהפוך פניו לצד אחר. ויש אומרים דדוקא שלא בשעת 
סעודה, אבל בשעת סעודה שרי, ושאר משקין מותר בכל גווני [מ"ב סי' 

ק"ע ס"ק י"ג].

מריבוי  ליזהר  בשל"ה  האריך  גם  מצווה-  סעודת  האדם-  סעודת  כל  ג. 
אכילה ושתיה, אלא יאכל וישתה רק להעמיד ולהברות את גופו מזומן 
לעבודת הנפש, ובזה כל סעודותיו הוין סעודת מצווה [מ"ב סוף סי' ק"ע].

ד. הנוגע באמצע סעודתו בתפילין או מגילה- כתב הח"א הנוגע באמצע 
סעודתו בס"ת או תפילין או ברצועות [כשהם עם התפילין] או במגילה מן 
המגילות הנכתבים על הקלף כדין צריך ליטול ידיו שהרי כל אלו מטמאין 
את הידיים... ויטול ידיו ולא יברך עכ"ל [ביה"ל סוף סי' קס"ה]. ואע"פ 
שהביה"ל מקשה על דבריו מסיים הביה"ל "ומ"מ אפשר דלכתחילה נכון 

ליזהר בזה שלא ליגע באמצע הסעודה".

או  מקום  לתפוס  ע"מ  ספר  לפתוח  מקום-  לתפוס  ע"מ  ספר  לפתוח  ה. 
סטנדר, דעת הגריש"א זצ"ל ויבלחטו"א הגרנ"ק שליט"א לאסור, משום 
לא  שאז  כיון  מותר,  אח"כ  זה  בספר  ילמד  אם  אך  גנאי,  תשמיש  שהוא 
[גנזי  בו  ללמוד  כדי  שמכינו  אלא  הספר,  ע"י  המקום  שתופס  נחשב 

הקודש פ"ג ס"ט והערה כ"א].

ו. קידוש ה' בהתנהגות בכבוד ובדרך ארץ- לשון שיעורי החומש להרב 
התורה  חת"-  לבני  הארץ  לעם  וישתחו  אברהם  "ויקם  זללה"ה:  וולבה 
כיבד  אברהם  הארץ"-  "עם  שהם  שאע"פ  פעמיים,  זה  את  מדגישה 
אותם. אנו צריכים ללמוד איך לדבר עם אנשים שהם לא מהחוג שלנו, 
באיזו דרך ארץ ובאיזה כבוד צריך לדבר איתם. צריך לכבד אפילו גויים 
פשוטים, היום הלכות אלו הינם בגדר "קידוש ה'", ובמיוחד בארץ ישראל 
שהרחוב שם לב לבני תורה, ומתפעל ומרגיש בהתנהגותם ובנימוסיהם" 

[שם ע"מ ק"צ].

רש“י הלשון דשם הזכיר יראו ויבינו [הדיינים] ואילו בסדום כתב רק יראו. נראה12 דיש הבדל 
בין דיני נפשות דבעי ראיה ברורה לבין ממנות דהוא יותר קל ולא בעי ראיה כזאת שהיא כראיה 
ממש, דאפשר ע“י הוכחה כגון מיגו (להחזיק) או שודא דדייני ועוד כיו“ב, והנה בסדום דהיה 
דיני נפשות כ‘ רש“י דבעינן ראיה, ואילו בדור הפלגה היה עונש סתם ובזה אפשר גם ע“י הבנה 

ומובן שינוי הלשון וכפל הדברים. 
אדם  בני  בהפרידו  עה“פ  האזינו  פ‘  רש“י  נפשות (עי‘  דיני  היה  הפלגה  דור  גם  ביסודו  ואמנם 
מדוע דור הפלגה לא נתחייבו מיתה משום בני ישראל שיצאו מהם) ולכן כתיב שם ראיה אולם 

בפועל היה עונש אחר ולעונש אחר סגי בהבנה. 
והכנעני  [יב,ו]  בארץ  אז  והכנעני  התורה  הלשון  בשינוי  ב‘  אות  לך]  לך  [פ‘  דהקשה  ובמאי  ג. 
הארץ  דכבש  לומר  התורה  באה  דכאן  הענין,  לפי  דהכל  ונראה  ז]  [יג,  בארץ  יושב  אז  והפריזי 
מבני שם לכן הלשון והכנעני אז בארץ (ועי‘ רש“י ושפתי חכמים) ואילו התם ר“ל דיש איסור 
גזל דהיינו שכנען יושב שם וכשיושב היא שלו מדין כיבוש או שלו לכתחילה [ועי‘ להלן בסמוך]. 
סתירה  וזה  מהם,  כבשו  והכנענים  א“י  את  קיבלו  שם  שבני  רש“י  ע“ד  העיר  ד‘  ג‘  ובאות  ד. 
ממש“כ ריש בראשית שיאמרו אוה“ע לישראל לסטים אתם, הא אדרבה הכנעני גזלו מהם, וכן 

קשה מפ‘ נח דכתיב להדיא בקרא דגבול הכנעני אחר המבול הוא בא“י [י,יט]. 
וצ“ל בזה דמאי דכתיב בפ‘ נח ויהי הגבול הכנעני מצידון בואכה גררה וגו‘, אין הכונה שקיבל כל 
ארץ ישראל, אמנם פרש“י דגבול פירושו סוף ארצו, אבל לא מבואר מהיכן מתחיל, ואמנם איתא 
ד‘  משמעות  אבל  צפונית,  מערבית  בפינה  א“י  בגבול  הוא  וצידון  צידון,  את  דקיבל  בקרא  שם 
הרמב“ן וכן הוא פשטא דקרא דקיבל את ארץ פלשתים והיינו דקיבל רצועת רוחב בא“י ממזרח 

למערב בדרום א“י דשם הוא ארץ פלשתים. 
והא דהוזכר צידון יש לדון בזה דבפ‘ ויחי כתיב גבי זבולון וירכתו על צידון, וחלק זבולון היה 
בצפון מערב א“י (עי‘ יהושע ט“ו ובמפרשים שם) ליד הים [זבולון לחוף ימים ישכון] אמנם כ‘ 
הרוקח דזבולון קיבל צידון אבל מפירש“י בפ‘ ויחי משמע על גבול צידון, אבל צידון עצמה לא 
קיבל זבולון, ובנ“ך יהושע שם דאשר קיבל גבול צידון ולא הוריש אותם ([שופטים א, לא] אבל 
גם אשר היה סמוך לזבולון וגם זה עדיין סמוך לפינה צפונית מערבית וכאמור ירכתו על צידון 
פי‘ לרש“י דסמוכה לא“י, ומצינו דשלמה ביקש מחירם מלך צור [מא,ו] שיעזרהו בכריתת עצים 
לבנין ביהמ“ק שהצידונים מומחים בכריתת עצים, וביארו המפרשים שם דצידון מלך צור היה 
מלך גם על צידון והיינו דלא היה מא“י. (ועי‘ ביאור הגר“א ביהושע שם דביאר וירכתו לשון ירך 

דהיינו שאשר קיבל צידון וזבולון קיבל שם חלק וזוהי צורך ירך) 
בדרומית  ואחד  צפונית,  מערבית  בפינה  אחד  צידון   2 דהיו  צ“ל  הרמב“ן  לפי  לעניינינו  נחזור 
הגבול  אורך   T כמין היה  הכנעני  דחלק  וי“א  הכנעני,  גבול  היה  וזה  לפלשתים  סמוך  מערבית 
אהרן)  בשערי  מובא  מיוחס  (ר‘  לצפון  מדרום  מערב  צד  ומשם  הדרומי  בצד  למערב  ממזרח 
הסתפק  לא  והוא  א“י  כל  לא  אבל  א“י  למערב  אורך  ורצועת  א“י  לדרום  רוחב  רצועת  דהיינו 
בחלק זה וכבש עוד מחלק שם, ומיושב מאי דהקשה באות ד‘ דגבול הכנעני היה מא“י אבל 
כבש מחלק שם, ומיושב גם קושיתו באות ג‘ דרש“י ריש בראשית כתב לסטים אתם שכבשו 

ז‘ אומות.
ומדי דברי בזה יש מקום לבאר מדוע כשכתבה התורה הק‘ כל סדר תולדות בני נח לא כתבה 
התורה אצל כולם היכן נתישבו חוץ מכנען כאמור, וכן בני שם, אלא שגם בזה מצינו שינוי לשון, 
דבכנען כתיב ויהי גבול הכנעני מצידון וגו‘ [י,יט] ואילו אצל בני שם כתיב ויהי מושבם ממשא 
[י,ל] והיינו דכנען קיבל חלק בא“י וכן שם, ובכנען כתיב ויהי גבול הכנעני, ואילו בני שם קיבלו 
חלק אבל כנען כבשו חלקם וממילא בני שם הלכו משם למקום אחר, ולכן אצל בני שם כתיב 
ויהי מושבם דהיינו לא חלקם רק מושבם, וזה גם רמז לד‘ רש“י דהכנעני כבש את הארץ מבני 

שם (עי‘ שפתי חכמים שם יב,ו) ולכן הלשון אצל בני שם ויהי מושבם.
הרב אלי‘ למברגר    

מה ששאל הרב שמואל מנחם כהן למה בעינן עוד קרא שאין לדון אלא מה שרואים, י"ל דהתם 
היה לדון את כל העולם והיה הו"א דכאן שהוא רק חלק מן העולם לא בעינן ראיה, לכך בא לומר 
דגם בזה כן הוא, והא שלא כתב לשון הבנה לא קשה דהרי סיים שהכל הוא כמו שביאר התם.

בדברי חיזוק הבאתם שאין לסמוך שכל הבית הוי כד' אמות לענין לילך בלי נט"י שחרית אלא 
בשעת הדחק, ויש להוסיף דבית היינו חדר אבל מחדר לחדר בודאי אסור.

ולגבי מים אחרונים שלכתחילה יש ליטול עד סוף קשרי אצבעותיו עם פיסת היד, יש להעיר כי 
הכוונה הוא רק פיסת היד אבל על גב היד הוא עד קשרי אצבעותיו, דאל"כ אלא צריך ליטול עד 

הפרק א"כ היינו מים ראשונים.
הרב דוד אריה שלזינגר

12. ועי‘ רש“י ריש הפרשה וירא שלשה אנשים...וירא וירץ לקראתם: מהו וירא וירא ב‘ פעמים 
הראשון כמשמעו, והשני לשון הבנה, נסתכל שהיו נצבים במקום אחד וכו‘.

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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