
 פג  על פי סימנים בלי מסורת'  וחיבהמה אכילת  

ב וחיאכילת  מסורת' המה  בלי  סימנים  פי    על 
  הרב מנחם גנק

  
 וכן הוא אמר רבי יצחק עוף טחור נאכל במסורת: במסכת חולין דף סג

  .ש"א ע"ברמ' ב סעיף ג"פ' ד סי"ע יו"בשו
  

אי דינן נמי שאין אוכלין מהן כי אם , ובבהמות וחיות דאית בה סימני טהרה
ק א "ך ס"בש' ב סעיף א" פ'ד סי"יו' עי. נחלקו בזה הפוסקים, פ מסורת"ע
של ' פי' ל עי"שכתב וז) ה אם הם מפוצלות כרוכות והדורות וחרוקות"ד(

וכדלקמן , ולפי שאין לנו עתה אלא מה שקבלנו במסורת, דברים בבית יוסף
כיון שרבו , ל הכי קאמר"ג שם שכתב וז"פמ' ועי.  ל"קצרתי עכ, גבי עוף

נו בקיאים במובלע חירקייהו אין לאכול החלב במסורת דאין א, הפירושים
ך היא דרק להבחין בין "ג דכוונת הש"ל הרי דהבין הפמ"ושאר סימנים עכ

צריכים מסורת אבל להבחין בין טהור לטמא יש , ולהתיר חלבה, לבהמה' חי
  . לנו לסמוך על סימני טהרה בלי קבלת מסורת להכשרו

  
בחזון ' דעי, ג"ודחה דברי הפמ, ך"אמנם החזון איש הבין אחרת בכוונת הש

דאין לנו לנטות מדברי הגאון חכמת אדם ' א שכ"ד סוף סימן י"איש חלק יו
שקבע בספרו שמנהגנו שלא לאכול בהמות וחיות אלא במסורת והכי פשטן 

  .ל"ג עכ"ולא כהפמ' ק א"ס' פ' ך סי"של הש
  
" זיבו"א לא לייבא ה"פ פסק החזו"היום במדינת ישראל מחמירים ע, והנה[

" זיבו"א שאין להתיר ה"רן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליטוכן פסק מ
היות שבמדינת ישראל " זיבו"עדיין עומדת לפנינו שאלת ה, אמנם. לכתחלה

" זיבו"מביאים בהמות מדרום אמריקה אשר הרבה מהן הן הרכבה של ה
כפי שיטת , ואי חוששין לזרע האב אולי יש להחמיר, )Angus" (האנגוס"ו

 אי יש  דנו הפוסקיםועוד". זיבו"לאוכלן היות שאין מסורת להשלא , א"החזו
עורות וכן " זיבו"לאסור החלב של אותן בהמות המורכבות מחמת חלק ה

וכבר הכריע בעל שבט .  ם"וקלפים של הני מורכבות אי כשרים לכתוב סת
  ]."זיבו"א ועוד מפוסקי זמנינו להתיר ה"הלוי שליט

  
) כ מנחות דף כט"ג' כ ועי"והוא מתו) ('א ב"י(שמיני ' ת סוף פר"י עה"ברש

ומראה אותה לישראל ' משה אוחז בחי' אשר תאכלו מלמד שהי' זאת החי
ומשמע מזה דלא סגי בבירור של סימני טהרה , זאת תאכלו וזאת לא תאכלו



 מסורה  פד

קיום ' צורך להראות להם ולומר זאת תאכלו ורק אז הותר להם והי' והי
פ הרי מבואר דקביעות היתרא "עכ. צווית בתחילת ה"חלות דין מסורת מה

משום דין סימני טהרה לחוד אלא ' דחיות טהורות שבפרשת זאת החי לא הי
  . גם במה שהראה להם ונקבע למסורה

  
' ם הל"ברמב' דעי, א דקביעת הדין הוא לפי מה שנראה"ג במק"ומצינו כה

משרץ העוף ' הרי שהיתה הברי, ג שכתב"ב הלכה כ"מאכלות אסורות  פ
ד שם "מלקויות ובראב' ואכלה לוקה ג' ומשרץ המים ומשרץ הארץ וכו

המאסף אסף דברים שאינם בעולם שלא שמענו מימינו נמלה , השיג וכתב
בספר מפניני הרב ' ועי. ל"עכ' גדלה במים ולא שרץ העוף גדל במים וכו

ל "ז זצ"ל בשם הגרי"ירוחם גארעליק  זצ' ג ר"ד שהביא מהרה"בעניני יו
שכזאת או ' ד אם במציאות קיימת ברי"ם והראב"חלוקת בין הרמבשאין המ

צריכים ', ד בהשגתו היא דבקביעת המין של איזה ברי"אלא כוונת הראב, לא
אנו להחליט אם שייכת היא לסוג שרץ העוף או לסוג שרץ המים או לסוג 

א לכן לא "אחת שייכת לשני סוגים בב' ולא יתכן לקבוע שברי, שרץ הארץ
הוא , ל"כתוב בספר הנ, מ"ובדעת הר. מלקיות' אחת ג' קות על ברישייך לל

האמורה בפרשת זאת ' ל דקביעת היתר דחי"י הנ"כ המובא ברש"פ התו"ע
כ לענין קביעת שם השרצים אזלינן לפי מה "וכמו, הוי במה שנראה לנו' החי

כ מאחר שנראה לעינינו שזאת השרץ דומה לשרץ העוף "וא, שנראה לנו
לכן דינו נקבע כפי מה שנראה לנו , ץ המים וגם לשרץ הארץודומה לשר

  .כפי מה שנראה להם' טהורה בימי משה הי' וכמו דקביעת חי
  

, ל דאין עוף נאכל אלא במסורה אינו רק בתורת בירור"ונראה דהא דקי
ד עופות טמאות הכתובות בתורה וגם לא "כיון דאין אנו בקיאין בכ, כלומר

אין לנו היכי תמצא לברר כשרותה , במשנה' שנויבסימני עופות טהורות ה
ל שזיהוי עוף טהורה "ולכן תקנו חז, של העוף הבאה לפנינו על פי סימנים

אלא דתקנו דין מסורת בפני עצמה להיתירא של עופות , הוי רק במסורת
אשר במה שהראה להם ', כעין הדין מסורת האמורה בפרשת זאת החי

, ן דבהמות וחיות נאכלין רק במסורהחל די, הבהמות והחיות הטהורות
כ כעין דאורייתא תקון רבנן בעופות דמזמן שאין לנו הבקיאות בסימני "כמו

  .צריך מסורת כדי להתירן לאכילה, עופות
  

א "דהנה לכאורה יש לשאול לפי שיטת החכמת אדם והחזו, ונחזור לעניננו
 דגים אין למה לא נימא דגם, דבהמות נמי אינן נאכלות אלא לפי המסורה

ואין נראה לחלק משום דאין (ש דגים מבהמות "מ, פ מסורה"נאכל אלא ע
כ דגים "משא, אנו בקיאין בסימני טהרה דבהמה דמעלה גרה ומפרסת פרסה



 פה  מסורת בלי סימנים פי על 'וחי בהמה אכילת  

דהרי גם בדגים יש לנו שאלות , דאנו בקיאין בסימנים דסנפיר וקשקשת
  . ע"וצ) רבות התלויות בהבחנת ובקיאות בסימני הדג

  
ובירור  סימן כבר חקרו האחרונים אם סימני טהרה הוי רק הנהד, ונראה

שזהו מין טהורה או שסימני טהרה גופא הוי הסיבה והגורם של טהרת 
  .  הבהמה

  
כל שיש לו ', ו עמוד ב"חולין דף ס' ממס' וגבי סימני דגים יש להביא ראי

קשקשת יש לו סנפיר ומקשי בגמרא וליכתוב רחמנא קשקשת ולא לכתוב 
והנה , כ"ישמעאל יגדיל תורה ויאדיר ע' ר אבהו וכן תנא דברי ר"סנפיר א

אם דין סימני טהרה דדגים הוי רק סימן למין הטהורה אינו מובן תירוצו של 
כיון דסנפיר לחוד אינו סימן טהרה ואם יש קשקשת בודאי יש לה ' הגמ

כ סימן של דג טהורה לברר כשרותה הוי רק בקשקשת ואיזה צורך "סנפיר א
אלא המוכרח מזה , שהתורה יכתוב סנפיר כדי לוודא כשרותה של הדגיש 

, שדין סימני הדג אינן לברר מין הכשר רק דהו גופא המשווי לכשרות לדג
ושפיר קאמר הגמרא דאף דיש לסמוך על הקשקשת לחוד כדי לאכול הדג 

ואף שאין , מ התורה מלמדת אותנו דגם הסנפיר משוי לכשרותה של הדג"מ
אמנם בבהמה נמי יש .  מ יגדיל תורה ויאדיר"מ לנו מ"ה שום נפקבזה הידיע

' לדון אם הסימן טהרה הוי סימן למין טהורה או הוי הסיבה של הטהרה ועי
' מהא דאמרינן בבכורות דף ו' שמיני שהביא ראי' ת פר"בצפנת פענח עה

לבהמה ' ואי נימא דסימני טהרה הוא דמשוי לי, דטמא הנולד מן הטהור טהור
אלא מוכח מזה , ורה אין מובן למה טהור אף שאין לה סימני טהרהטה

ולכן בנולד קלוט מפרה אף שאין , דסימני טהרה הוי רק סימן למין טהורה
צבי שכטר ' ג ר"והרה(מ טהורה כיון שנולד מטהורה "לה סימני טהרה מ

ל לעולם הסימני טהרה גורם ההיתר ובקלוט נחשב "די' א דחה הראי"שליט
הרה של האם לסימני טהרה של הילד כדרך ששחיטת האם מהני הסימני ט

  ).לילד
  

דסימני טהרה , נמצא דחלוק סימני טהרה דבהמה מסימני טהרה דדגים
 המין הטהורה אבל בדגים הסימני טהרה גופא ידבהמה הוי רק סימן לזיהו

  . משוי לה לדג טהורה
  

נה הוי דין זהוי בודאי יסוד די' והנה הדין מסורה דנאמרה בפרשת וזאת החי
 נמי תקנו דלא סגי –א "א והחזו" לפי שיטת החכמ–ולכן בבהמה , המין

, לחוד לזיהוי המין אלא בעי גם למסורת כדי להתיר הבהמה לאכילה' בסימני
לא , י סימנים להיתר אכילתא"אבל בדגים דלא נאמרה בה דין זיהוי המין ע



 מסורה  פו

כ בסימני הדג אין "קיאין כולכן אף דאין אנו ב, שייכא בדגים דין מסורת כלל
     .מסורת כמו בהמהזקוקה להיתרא דדג 

כשרותו על  מסורה  עוף העברת  של     
  הרב צבי שכטר

הרבה מהמסורות של , )מסורת העוף(כפי מה שהבנתי מספרו של זוהר עמר 
 –שהראה לבני ישראל כל העופות ואמר להם (הספרדים אינן מימות משה רבינו 

 הותחלו בימי הגאונים והראשונים הקדמונים שהיו אלא) 'וזה לכם הטמא וגו
אכן ,  אפילו בלי מסורה–הסימנים ' סבורים שמספיק להתיר עוף לאכילה בג

אפילו בעופות שיש , א שתמיד צריכים מסורה"האשכנזים הנוהגים כדברי הרמ
ורק שייך ?  מה שייך לקבל המסורות מאחינו הספרדים, להם כל סימני הטהרה

אם הקהילה ) נגד חומרת המחבר—ך"כדעת הש(קהילה אחרת לקבל מסורה מ
  .ל" שלא הועברה מהספרדים שהקילו בנקודה הנקדומההאחרת יש להן מסורה 

  
שכתב מסורה להקל בעוף ) ז"סימן ט' חלק ב(ועיין תשובות מלמד להועיל [

הלא דבר ידוע הוא , ומן הנכון להעיר שאף שהיה בברלין אצל האשכנזים.  מסויים
שאין מברכים שהחיינו על (בה מקומות במדינת גרמניא נהגו כמנהגי ספרד שבהר

והרבה הפטרות נהגו לומר כמנהג , והרבה דברים כיוצא בזה, מקרא מגילה ביום
וממילא יש לחוש שאף לגבי כשרות העופות המסורה שלהם נובעת ,  )הספרדים

עופות על פי מכך שסמכו על דעת הגאונים והראשונים הקדמונים שאפשר להתיר 
ואשר ממילא אין לאשכנזים שממזרח אירופא ,  למסורהצורך ושאין –הסימנים ' ג

  .לסמוך אלא על מסורות הקהילות אשכנזיות שממזרח אירופא
  

טען שאין ) ד"סימן ל' ד חלק א"יו(פ באגרותיו "ועוד מן הנכון להעיר שמרן הגרמ
 במדינות שונות כי, לסמוך על מסורות שעל עופות על פי שמותיהם בלבד

וקיימת אפשרות ֶשַמה שקבלו במסורה , משתמשים בחילופי שמות לעופות השונים
.  איננו אותו העוף הנקרא אצלנו בשם ההוא, שהעוף שבשם פלוני עוף טהור הוא

ל שקבל השאלה בטלגרמה וענהו "ע בתשובות מלמד להועיל הנ"ובאמת צ
ועיין גמרא , ות לעוף ההואשאולי אצל השואל השתמשו בחילופי שמ, בטלגרמה

  ] '.בי כסי הובלילא וכו, הובלילא בי כסי.) לו(שבת 
  

שהרבה פעמים אי אפשר להעביר מסורה אפילו מקהילה , וכן נמי צריכים להעיר
כי הרבה פעמים מנהג הקהילה נולד בשנים , אשכנזית אחת לקהילה אחרת

 שאר הקהילות לא אשר רבני, המאוחרות מכח איזה פסק שקבלו שמה מרבם שלהם
 קיימת אפשרות שבקהילה אחת נהגו לאכול איזה עוף –ולדוגמא , הסכימו לזה

מסויים מפני שסמכו על דעת האבני נזר הסובר שאף בעופות נוהג כלל הגמרא 
הסובר (ודבריו הם בנגוד לשיטת החתם סופר , שטהור וטמא אינם מולידים זה מזה


