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        ::::זזזז""""עעעעתשתשתשתש    ראהראהראהראהשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור         דדדד""""בסבסבסבס
        

ח המותרי�ח המותרי�ח המותרי�ח המותרי�""""� שמצוה לדעת את סימני הבע� שמצוה לדעת את סימני הבע� שמצוה לדעת את סימני הבע� שמצוה לדעת את סימני הבע""""בביאור דברי הרמבבביאור דברי הרמבבביאור דברי הרמבבביאור דברי הרמב     
בה�  מצות עשה לידע הסימני� שמבדילי�: ל"וז) מאכלות אסורות' הל' ריש הל(� "כתב הרמב  .א

�שנאמר והבדלת� בי� , בי� בהמה חיה ועו� ודג וחגב שמותר לאכל� ובי� שאי� מותר לאכל
 .."..הבהמה הטהורה לטמאה ובי� העו� הטמא לטהור ונאמר להבדיל בי� הטמא ובי� הטהור

הא� מצוה זו נאמרה דוקא על הבא לאכול את מיני� אלו שלא יאכל כל זמ� שלא יודע , ויש לדו�  .ב
 .או שמצוה על כל ישראל לדעת את סימני� אלו, דילי� ביניה�הסימני� המב

מדבריו בספר המצות , היה מקו� להסתפק בזה בספר משנה תורה� "ואמנ� א� שבלשו� הרמב  .ג
שלא יאכל כל זמ� שלא בירר את סימני , מתבאר להדיא שלא נאמרה המצוה רק על הבא לאכל�

ואז יהיה מותר  ...לבדוק בסימני בהמה וחיה שצונו" �1 ש�"ל הרמב"דהנה ז, הטומאה והטהרה
והוא אמרו זאת הבהמה אשר תאכלו ולשו� ספרא אותה באכילה ואי� בהמה טמאה .. .לאכל�

הרי מתבאר מדבריו שנאמר כא� איסור עשה , .."וזה לאו שבא מכלל עשה שהוא עשה. ..באכילה
 .ח ללא בדיקה ובירור סימניו"כול בעאל לא

הרי , "כשנרצה לאכול מה�כשנרצה לאכול מה�כשנרצה לאכול מה�כשנרצה לאכול מה�שנצטוינו לבדוק סימני בהמה וחיה : "ל"וז 2וכ� כתב בספר החינו#
 .שלא נאמרה המצוה אלא על הבא לאכל�

פ שמצא אחר כ� שהיתר "אע ...ועובר עליה ולא בדק: "ל"והנה בספר החינו# ש� כתב עוד וז  .ד
� ".אכל ביטל עשה זה של בדיקת הסימני

וא� , א על אכילת דבר שאינו בדוקאל, ומתבאר מדבריו שאי� האיסור על אכילת דבר טמא
  .שהתברר שאכל טהור עבר בעשה זו

שכתב שעשה זה והעשה שנלמד ממה [� עצמו "אול� באחרוני� תמהו על דבריו דמדברי הרמב
, אותה באכילה ואי� בהמה טמאה באכילה הוא אותו איסור" זאת הבמה אשר תאכל"שנאמר 

להיפ# ששורש האיסור ' מבואר לכאו] צוותמ' וכשיטתו שאיסור שנכפל בתורה אינו נמנה לב
שאדרבה מהפסוק בו , ל לפי החינו#"וצ, והצטווינו על כ# בלאו ובעשה, הוא לאכול דבר טמא

היא לאכול רק את מה שהתבררה " אותה תאכלו"התבאר שג� המצוה " והבדלת�"נאמר 
  .3טהרתו

� שלא נאמרה מצות עשה על כ#"והרמב ג"אבל דעת הבה, �"ל היא שיטת הרמב"והנה כל הנ  .ה ,
, וא� החינו# עצמו צידד כ#, אלא הכל הוא בכלל ובביאור הלאו שלא לאכול דברי� טמאי�

ל שכתב שאי� ראוי שנמנה "� ז"ע� היות לבי נאחז בעני� זה בסברת הרמב: "ל"כ ש� וז"וכמש
יתחייב פ "עכ ,מותהכי באמת אחר שאסרה לנו התורה קצת הב, בדיקת סימני טהרה מצוה

  ..". .ואי� זה ראוי כלל להחשב בחשבו� מצוה, להודיענו סימני הטהורות להפרישנו מ� האיסור
א להקל "א זיהוי המיני� הטמאי�� שלעני� "פ דברי הרמב"כתב לחדש ע 4ש"ת הריב"והנה בשו  .ו

 כל שלא התברר, שכיו� שציותה התורה לבדוק, פ רוב אלא חייבי� מ� התורה לחוש למיעוט"ע
כגו� לחוש בעו� , אלא שג� הוא כתב שלדבר שאי� מצוי כלל. [בודאי שכ� הוא הרי לא בדק
� .]מצויי� בישוב כלל אי� צרי# לחוש שהוא מ� הפרס והעזניה שאי

וכדמוכח , ואמנ� פשוט שג� לדבריו אי� צרי# לבדוק דוקא בסימני הטהרה שנאמרו בתורה  .ז
המשיר קשקשיו בשעת עלייתו מ� המי�  שדג' ואחד מה� ממה שאמרו בגמ, מכמה מקומות

                                                
1

 .ט"ע קמ"מ 
2

  .ג"מצוה קנ 
3

' ע דלכאו"וצ, ם זו מצות עשה או איסור לאו הבא מכלל עשה"וראיתי באחרונים שהאריכו לדון האם לפי הרמב 

 .מ המצוטט מקודם מבואר להדיא דהוי לאו הבא מכלל עשה"ם בסה"מדברי הרמב
4

 .ב"סימן קצ 
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� אי� צרי# "הרי שג� לרמב, כיו� שאנו מכירי� שהוא סוג דג שבמי� יש לו קשקשי�, כשר
אלא צרי# שיתברר לנו בבירור מוחלט שמי� ', לבדוק ולראות דוקא את הסימנ� המוזכרי� בגמ

 .זה הוא טהור
אול� כשאי� , אפשרות לבדוק ש נאמרה דוקא כשיש"ובאחרוני� דנו הא� חומרתו של הריב  .ח

א "או שבכל גוונא כל שלא התברר בודאות טהרתו א, אפשרות לבדוק אפשר לסמו# על הרוב
 .לאכלו

א לברר מותר "וכתבו שבמקו� שא, ת הר צבי צידדו להקל בזה"� שיק וכ� בשו"ת מהר"ובשו  .ט
 .ש"לאכלו ג� לריב

א "כ מה בכ# שא"א, ח שלא נבדק"� יש איסור עשה לאכול בע"שלרמב דכיו�, ע בזה"ד צ"ולענ  .י
  .ע"וצ, סו� איסור העשה במקומו עומד, ]י רוב אי� כא� בדיקה"ש שע"א� ננקוט כריב[לבדקו 

' אול� מדבריו בסי, ב אפשר לפרש כ�"קצ' ש בסי"דה� אמנ� שבדברי הריב, עוד העירו בזה  .יא
 .ה"עייש, א לומר כ�"נראה שא 5א"קצ

אבל לשאר הראשוני� שלא סוברי� , �"ש הוא לשיטת הרמב"כל חידושו של הריב' והנה לכאו  .יב
אלא הכל הוא בכלל הלאו שלא לאכול דברי� טמאי� אי� מקור , ע של הבדלה"שנאמרה מ
 .ז יצא שלרוב הראשוני� אי� מקור לחידוש זה"ולפי, לחידוש זה
ע "שא� שאי� כא� מ, יודו לחידוש זה� "כתב שא� החולקי� על הרמב 6ת אבני נזר"אול� בשו

ע "וצ, גילתה כא� התורה אי# הוא אופ� הבירור הנצר# כדי שלא להיכשל במיני� הטמאי�, ע"בפ
  .בזה

וראייתו מה שהקשו , ש בזה"שרוב הראשוני� נחלקו על הריבכתב  �7 שיק"ת מהר"והנה בשו  .יג
הלא רוב , גוי בלא בירורמדוע אסור ליקח ביצי� מ� ה 8ושאר הראשוני� במסכת חולי�' סהתו

 .בתר רובא' מ דלעני� זה לא אזלי"ש לק"ולריב, ש"העופות טהורי� ה� ונל# אחרי הרוב עיי
ח עצמ� ולא על היוצא מה� "דהעשה של הבדלה לא נאמר רק על מיני הבע, כתבו לדחותשויש   .יד

 .כביצי�
לבאר שהאוכל ] לעני� ציר היוצר מטמאי�[ 9ת זכר יצחק"כ בשו"פ מש"ויש להוסי� בזה ביאור ע  .טו

 .ש"עיי, ובאיסורי עשה לא נאמר די� יוצא, 10בלא הבדלה עובר באיסור עשה ולא באיסור לאו
ש� מבואר דאיסור ביצי עו� טמא אינו רק איסור עשה ' סאלא דראיתי שהעירו בזה דמדברי התו  .טז

כ מה בינ� לעופות "וא, ]ה"עייש, "ואת בת היענה"מ' וכדילפי[, אלא יש עליה� איסור לאו
 .ש"ל כלל כריב"כ דלא ס"וע, טמאי�

מ מצות ההבדלה נאמרה רק על גו� בעלי "שא� א� יש עליה� לאו מ, אלא שעדיי� יש לדו�  ....יזיזיזיז
        .11ע בזה"וצ, "כל צפור טהורה תאכלו ...והבדלת� בי� הבהמה הטהורה"ש "וכמ, החיי� עצמ�

                                                
5

  .כ"ה גם מש"ד 
6

 .ז"ו סקט"ע' ד סי"יו 
7

 .שם 
8

 :ג"ס 
9

 .'פ' סי 
10

 .ועיין, נראה דדין ההדלה שנאמר בעשה גילה גם מהו גדר הלאו בזהדבפשטות היה , ויש בדבריו חידוש גדול 
11

ולא , ל דגד דג"והנה יש מגדולי הרבנים שעורו בשנים האחרונות שישנה חובה לבדוג את הדגים הבאים מחו 

  .ל"ש הנ"פ דברי הריב"ואחד הטעמים לזה הוא ע, חזקת מין טהורלסמוך על מה שהובאו ב

עוד דנו דכאן בודאי שרוב , ש בזה"דמלבד מה שיש לדון טובא אם הלכה כהריב, ואמנם יש לדון בזה טובא

ש "ל שלא נאמרו דברי הריב"וי, "הלך אחר הרוב"הדגים במפעל הם מהמין הטהור ויש כאן רובא דאיתא קמן ו
ש "ל שדברי הריב"ת הר צבי שי"לפי מה שכתב בשומה גם שיש לדון כאן . ה"ודו, "ליתא קמןרובא ד"רק על 

  .ולא כשבאים לדון אם דבר זה בא מתוך הטהורים המוכרים לנו, נאמרו רק לגבי זיהוי המין

 ,ד"ועוד חזון למועד בס, וגם בהם יש לדון טובא, האוסרים כתבו עוד כמה טעמים להחמיר בזה אולם הרבנים

  .ג לענין מעשה"וצע


