
 קבלת שבת

עוד 3 יום - יום הדין!!

פרשת “נצבים” – גליון מס’ 183
שנה ו' - עלון דו שבועי             העלון טעון גניזה              אין לקרוא בשעת התפילה!           טל' המערכת: 03-9094245

בסיעתא דשמיא, ערש"ק כ"ז באלול התשע"ב

מופץ ב-7000 עותקים בכל הארץ

שבת שלום ומבורך! 

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

"ַהִּנְסָּתֹרת ַלה' ֱאֹלֵקינּו ְוַהִּנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 
ַהֹּזאת" )כט, כח(.

הגאון רבי יוסף קונקי זצ"ל )הובא ב"ילקוט חמישאי" בשם ספר "פני דוד"(, פירש את 
הפסוק באופן נפלא: הנה לא נכתבו שכר מצוות בתורה כי אם בכיבוד אב ואם 
שהיא מצוה חמורה, ובשילוח הקן שהיא מצוה קלה. והשכר שנכתב לשתיהן 

הוא שווה: "למען ייטב לך והארכת ימים".
וזהו שאמר הכתוב: "הנסתרות לה' אלוקינו", כי הוא יודע שכרן של מצוות, 
"והנגלות" הן שתיים. אחת "לנו" שהיא מצות שילוח הקן, ואחת "לבנינו" שהיא 
מצות כיבוד אב ואם, והן חמורה שבחמורות וקלה שבקלות, ונכתב שכר שווה. 
והטעם - "לעשות את כל דברי התורה הזאת", כי כיון ששכר המצוות נעלם, 
ומצינו ששילוח הקן שכרה שווה לשכר הנכתב אצל כיבוד אב ואם, זה יחייב 
"לעשות את כל דברי התורה הזאת", שהרי אין אנו יודעים שכרן של מצוות, 
וצריך לקיים את כולם.                                                        )תורת הפרשה(

"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹו" )ל, ב(.
מעשה שנכנס אחד החסידים אל חדרו של הצדיק רבי אברהם מסלונים זצ"ל 
ושפך בפניו את מר ליבו: כך אמר - כל ימי הריני שרוי בתשובה, ולמרות זאת 

אינני רואה כל שינוי לטובה. אף לא שינוי קל שבקלים... מה יהיה בסופי?!
אל לך ליפול ברוחך - אמר הרבי - הדבר דומה לאדם ששקע בביצה. מבוסס 
הוא בקושי רב פסיעה אחר פסיעה כדי לצאת מן הבוץ. בכל פסיעה רגליו עדיין 
מטונפות ואינו רואה כל שינוי, אבל למעשה מתקרב הוא בכך אל שפת הביצה...
עוד מאמץ קט ויצליח לצאת לגמרי!...                             )וקראת לשבת עונג(

ַמִים ִהוא ְוֹלא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא" )ל, יב(. "ֹלא ַבּׁשָ
רבי חיים מוולוז'ין  זצ"ל אחי הגאון  זלמן מווילנה  רבי  איש פלא היה הגאון 
כבור  זכרונו  כמותו,  מאין  שקדן  זצ"ל.  מווילנה  הגאון  תלמידי  ומגדולי  זצ"ל 
סוד שאינו מאבד טיפה, כל התורה אצורה במוחו כנתינתה מסיני, יראת חטאו 

כמלאך, זוך מידותיו כזהב מזוקק.
פעם, באישון ליל חורף מושלג, ישב ועסק בתורה בבית המדרש בשני פישוק, 
דא  נידון העניין.  פלוני  וזכר שבספר  עיין בסוגיה סבוכה,  ווילנה.  פרבר העיר 
עקא, שהספר נדיר, ונמצא רק בבית מדרש פלוני בעיר. מיד קם ויצא אל סערת 
השלגים, בוסס בשלג העמוק כשהרוח הקפואה מטיחה את מחטי השלג בפניו. 
באשמורת הבוקר הגיע לאותו בית מדרש, עיין בספר המבוקש, ווידא שזוכר 

הוא את דבריו מילה במילה - ושם פעמיו חזרה, אל הגמרא.
עם שחר הגיע, ופניו נוהרות: אכן, הסוגיה התחוורה ומאירה באור יקרות! 

שאלוהו: ולשם כך כדאי היה לטרוח כל כך?
"לא בשמים  לא הבין את השאלה: הלא הכתוב אומר על התורה הקדושה: 
היא, לאמר מי יעלה לנו השמימה, ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה", וכתב 
מעבר  "ולא  וללמדה!  אחריה  לעלות  היית  צריך  בשמים,  היתה  שאילו  רש"י: 
לים היא, לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה", 
שאילו היתה מעבר לים היה עלינו לעבור אורחות ימים להשיגה. עתה, שהיא 

בבית המדרש בעיר - ודאי שצריך ללכת לשם וללומדה! 
כמה עלינו "להתאמץ" עבור שיעור תורה, שאינו בשמים ואינו מעבר לים, ולא 
בליל חורף סוער ומושלג!... רק כך נצבור זכויות לקראת יום הדין, הממשמש 
ובא!                                                                                 )מעין השבוע(

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ" )ל, יט(. "ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהּׁשָ
עדות זו, שיעידו השמים והארץ על ישראל, מוזכרת בדברי הגמרא המפורסמים 
בתחילת מסכת עבודה זרה )דף ג.(, כאשר לעתיד לבוא יביא הקב"ה ספר-תורה 
מה  ועל  התורה  את  קיימו  שלא  על  העולם  אומות  עם  חשבון  ויבוא  בחיקו 

שפעלו בעולם. 
בין השאר נאמר שם בגמרא, שאומות העולם יטענו כלפי הקב"ה: "ישראל, 
שקיבלו את התורה, היכן קיימוה?", והקב"ה ישיב להם: "אני מעיד בהם שקיימו 
על  שמעיד  אב  יש  "כלום  כלפיו:  וטוענים  חוזרים  והם  כולה",  התורה  את 
בנו?", ואומר להם הקב"ה: "שמים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה", 
ומשיבים הגויים: "רבונו של עולם, שמים וארץ נוגעין בעדותן, שנאמר 'אם לא 
בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"', ומשיב הקב"ה: "מכם יבואו 
ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה, יבוא נמרוד ויעיד באברהם שלא 
עבד עבודת כוכבים, לבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל, תבוא אשת 
ויעיד בחנניה מישאל ועזריה, יבוא  וכו', יבוא נבוכדנצר  פוטיפר ותעיד ביוסף 

דריוש ויעיד בדניאל וכו' ".
ועל כך מובאת קושיא עצומה, בשמו של הגאון בעל "שיח יצחק": איך יתכן 
שהקב"ה יחזור בו מחמת קושיא שהקשו עליו? כי אמנם ברישא, כשאמר "אני 
מעיד בהם", הדין עמו, כי ודאי הוא העד והוא הדיין )אבות פרק ד'(, וטענת הגויים 
כלפיו לא היתה טענה, אבל במה שאמר להם "שמים וארץ יעידו", הלא האמת 

היא שהשמים וארץ נוגעים הם, ואם כן מתחילה מה אמר להם הקב"ה?
יישוב נפלא על כך, כתב הגאון רבי אלכסנדר סענדר שור, בספרו "בכור שור" 
)ע"ז, דף ג.(: לכאורה היה עלינו להקשות על מה שאמר הקב"ה "יבוא נבוכדנצר 

וכו'": וכי לכל ישראל יש עדים מאומות העולם, והלא יש הרבה יהודים שהגויים 
לא הכירו אותם ולא יוכלו להעיד על שקיימו את כל התורה, ואם כן מה תועיל 

לנו עדותם על יחידים שבדור?
)לח:(: "אמר ר' חייא בר אבא אמר ר'  אלא - אמרו חז"ל בסוף מסכת יומא 
יוחנן: אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, שנאמר )משלי י(: 'וצדיק יסוד 
עולם' ". והכוונה היא, שכל דור מתקיים בזכות צדיק אחד שבאותו דור )עיין שם 

במהרש"א(.

ואחד  אחד  כל  על  הגויים  שיעידו  צורך  כל  אין  הדברים:  נפלאים  מעתה, 
מישראל. די בכך שיעידו בכל דור על אדם אחד מישראל שקיים את כל התורה, 
ואם כן העולם מתקיים על ידו - ושוב אין השמים והארץ נוגעין, והם שיעידו על 
כל יתר היהודים שבאותו דור...                                            )כמוצא שלל רב(

משרד: 03-9747444
W W W . H D E K E L . C O M אתר:  עבודות גמר ושיפוצים

המכון לסת"ם
עבודת הקודש
מכירת ס"ת, תפילין, 

מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

פל': 054-8484945 רפאל ש. 

סניף ר' יהודה הנשיא 33
סניף נחלת יצחק

הקדימו 
הזמנותיכם 

לחג!

3

שנה טובה ומבורכת לכל קוראי העלון ולכל בית ישראל,
יהי רצון שנכתב ונחתם בספרן של צדיקים וחסידים, ותתחדש עלינו
שנה טובה ומתוקה כדבש, שנה של התעלות בתורה ויראת שמים!

תשכור 200 סניגורים במחיר אפסי. תמורת ₪25 עוד 200 קנה לך זכויות ליום הדין!
משפחות יקראו את העלון היש זיכוי הרבים יותר משתלמת? 

פרטים בטל: 
03-9094245

מרכז מסחרי נחלת יצחק
קומת המותגים

מחיר שירות ואיכות
ללא תחרות!
סניף אלעד: רח' רשב"י 21
)מול נחלת יצחק(

טל: 054-2634-280

קפהקפה ראש העין
רח' שלמה המלך 2 

)מול תחנת הדלק בכניסה לראש העין(
טל: 9031757 03-

כשר למהדרין בהשגחת בד"ץ בית יוסף

אצלינו אמינות מעל לכל!!!
מקצוענות ואיכות ללא תחרות!!! 



העלון מוקדש להצלחת שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', אילה בת פורן 
שושנה וכל משפ', שמעון בן דבורה שירה ושירן תהילה בת שרה אורלי הי"ו, עמוס בן 
מזל הי"ו, פנחס  ואיתמר )תומר( הי"ו בני אביגיל תחי',  יצחק בן לבנה הי"ו ולימור בת 
מרים תחי', יונתן הי"ו בן עפרה ברכה תחי', ישי בן אורנה וישי בן אילה הי"ו. לרפואת 
יחיא  בן  ואהרון  יחיא  בן  מוסא  לע"נ  תחי'.  אסתר  בת  מיכל  תחי',  סאלם  בת  סעידה 
אהפל ז"ל, מאיר אהרון ז"ל בן עישה הי"ו, יעל בת רבקה ע"ה, עדיה ע"ה בת סיון תחי'.

'לפתע ראיתי נחיל של אנשים סיפור לראש השנה
יוצא מבית הכנסת והולך לכיוון הים'

אחד האישים המכובדים בארצנו סיפר לרה"ג ר' יצחק 
אלחנן"  "רמת  שכונת  של  רבה  שליט"א,  זילברשטיין 
ואפשר  בב"ב, דבר מופלא שהתרחש בארצות הברית, 
מי  יהיה  יהודי,  אינו שוכח מאף  ללמוד מכך שהקב"ה 
שיהיה, וגם אם מדובר באדם שהתרחק מאוד משמירת 
לו  משגר  והוא  מאלוקיו,  חינו  סר  לא  עדיין  מצוות, 

שליחים שונים שיחזירו אותו בתשובה.
לאמריקה,  נסעתי  תשע"א  שנת  של  הקיץ  באמצע 
לצורך עיסוקיי, ועיקר חנייתי היתה בעיר מיאמי השוכנת 
כידוע לחוף הים. בעיר זו, מספר האיש, מתגורר בן-דוד 
שלי, שלא ראיתיו מזה שנים רבות, ובהיותי שם התעורר 
שלי  שהקרוב  שידעתי  למרות  לפוגשו.  החשק  אצלי 
התרחק מאוד מהקב"ה, רציתי להיפגש עימו ולהתוודע 

למצבו פנים-אל-פנים.
שאבוא  מעונין  הוא  האם  ושאלתי  אליו  התקשרתי 
לביתו, והוא ניאות לכך בחפץ לב. והנה, מיד בהיכנסי 
הניצבת  מהודרת  במזוזה  הבחנתי  המפואר,  למעונו 
בפתח, דבר שלא היה אצלו לפני שנים רבות. כשנכנסתי 
בסידורים  בפמוטות-שבת,  עיניי  נתקלו  הסלון  לחדר 
ובחומשים, בספרי קודש ובעוד 'פריטים יהודיים' שלא 

היו אמורים להיות אצלו...
גם ממראה-פניו של בן-הדוד אפשר היה לראות, על-
אתר, שחל אצלו שיוני בהנהגת-החיים. אמנם הוא עוד 
ממנו  ניבט  היהודי  הניצוץ  אבל  חבוש-כיפה,  היה  לא 

בגלוי.
השאלה,  את  ממני  לחסוך  וכדי  לפליאתי,  הבין  הוא 

החל לספר מה עבר עליו.
לבית  נכנסתי  לא  מעודי  הבן-הדוד,  אמר  לך,  כידוע 
הכנסת כלשהו, ולמרות שממש מול ביתי יש בית כנסת 
לא  רגליי  אורתודוקסים,  יהודים  של  מפוארת  וקהילה 

דרכו שם מעולם. עד ל...ראש השנה האחרון.
ביום ראש השנה ישבתי בביתי, וצפיתי באפס-מעשה 

לפתע,  שלי.  הווילה  מול  הנראים  הגדול  הים  במרחבי 
גדול של  נחיל  ראיתי  הצהריים,  זה בשעות אחר  והיה 

אנשים יוצא מבית הכנסת, והולך לכיוון הים...
וכמובן שעד הרגע  ידעתי מה פשר היציאה הזו,  לא 
לו  שקוראים  כזה  דבר  שיש  כלל  ידעתי  לא  ההוא 
הדתיים  נחיל-היהודים  של  המפליא  המראה  'תשליך'. 
הצועד לעבר הים, משך אותי משום-מה, ובהחלטה של 
רגע אמרתי לעצמי שגם אם אינני נכנס לבית הכנסת, 

אבל מותר לי ללכת אחרי האנשים הללו, לכיוון הים...
האוחזים  היהודים  בתוך  נמצא  אני  והנה  והלכתי. 
אליי  ניגש  מאן-דהוא  ומתפללים.  סידורים  בידיהם 
ומוסר לי סידור ומצביע על הקטעים הנאמרים. גם אני, 
שמדובר  הבנתי  מאלוקיי,  התרחקתי  הרבה  כך  שכל 
לים,  חטאיהם  את  היהודים  משליכים  שבו  במנהג 

ומבקשים סליחה מהקב"ה.
הדבר הזה ריגש אותי, והתחלתי גם אני להתוודות על 
גבי.  על  חזקה  דפיקה  לפתע  מרגיש  אני  ואז  חטאיי... 
הסתובבתי, ולנגד עיניי עומד יהודי מכובד, הדור-פנים, 
לי  'תגיד  במינה,  מיוחדת  בהארת-פנים  אותי  השואל 

יהודי, תקיעת שופר כבר שמעת היום'? - - - 
שופר  בגדו,  מכיס  הוציא  בשלילה,  לו  כשהשבתי 
קטן, ותקע בו כמה תקיעות. מיותר יהיה לציין שלאחר 
של  המעמד  מעצם  בי  שאחזה  הראשונה  ההתרגשות 

ה'תשליך', התקיעות הללו חדרו כבר אל תוך ליבי.
התוקע ההוא לא היה מוכר לי מהאזור שבו התגוררתי. 
כשסיים לתקוע פנה אליי ואמר, 'קוראים לי משה כץ', 

והלך לדרכו.
חזרתי לביתי, וכולי נפעם, ושיתפתי את אשתי בחוויות 
בא  ההוא  שהיהודי  בעת  ובמיוחד  ב'תשליך',  לי  שהיו 

ותקע בפניי את התקיעות.
'הוא  אשתו.  התעניינה   - לבעל-התוקע'?  קראו  'איך 
כששמעה  הבעל.  השיב  כץ',  משה  לו  שקוראים  אמר 

זאת האשה, צנחה על הארץ והתעלפה.
לה  שיאמר  מבעלה  ביקשה  מעלפונה,  כשהתעוררה 
כיצד היה נראה היהודי ההוא שתקע בשופר, וכשהבעל 

תיאר את צורתו וקלסתר-פניו, התעלפה האשה שוב.
'הרי זה היה אבא שלי שנרצח בשואה', צרחה באוזני 
בעלה בקול לא-לה. 'זה אבא שלי שלא הכרת מעודך'!

לא  והבעל  השואה,  לאחר  נישאו  הללו  הזוג  בני 
וכיון שהאשה שינתה את שם  הכיר מעולם את חמיו, 

משפחתה, לא זכר ששמה הקודם היה 'כץ'.
'זה היה אבא שלי, שהיה הבעל-התוקע בבית הכנסת 
שלנו, וכנראה שהוא התגלה אלינו ותקע לך בשופר, כדי 
לרמוז לנו על חובתנו להתקרב אל האלוקים שכל כך 

התרחקנו ממנו', אמרה האשה.
אל  מן הקצה  החיים שלנו  רגע השתנו  ואכן, מאותו 
הקצה, סיפר לי בן-הדוד, "וזו הסיבה שאתה רואה כאן 
כמובן  התחלתי  אני  בביתי.  שחלו  השינויים  כל  את 
ממתפלליו  לאחד  והפכתי  הכנסת,  בית  את  לפקוד 

הקבועים".
הקב"ה שילח לי שליח מיוחד כדי שאחזור בתשובה 

שלימה, סיים את סיפרו.
זילברשטיין  הגר"י  המופלא  הסיפור  את  כשהביא 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  גיסו  בפני  שליט"א 
ויתכן  בחז"ל',  כאלה  דברים  ש'יש  אמר  שליט"א, 
הזוג  לבני  השמים  מן  מיוחד  גילוי  זה  שהיה  בהחלט 
כדי שיפשפשו במעשיהם. ברם, הוסיף בפני גיסו ואמר 
רק  באה  מלעילא  דשמיא  שהסיעתא  לציין  שצריך 
לאחר שהיהודי החליט להתקרב, ונקט מצידו במעשה 
מסוים על מנת לחזור בו ממעשיו הרעים. בכך שהחליט 
ללכת אחרי היהודים לכיוון הים, זכה והושפע עליו שפע 
רב מן שמיא.                                       )ברכי נפשי(

חרקים המצויים במינים השונים 
הנאכלים כסימנים:  הלכה לשבת

היכן כתב רש"י
"צריך להיות אוחז בידיו ממש"?  חידה לשבת
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פתרונות בטל' המערכת, פרס כספי בסכום נאה לזוכה בהגרלה. 
למתקשרים לפתור את החידה, לא להתקשר ביום שישי אלא 

במוצ"ש, לאחר זמן ר"ת בלבד.  
 ramilr@ccc.net.il ניתן לקבל את העלון במייל

הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה 
בטל': 03-9094245.

שם הזוכה בהגרלה לפרשת "ראה": אמיר צחייק  - אשדוד

במציאות של ימינו רבים מסוגי המאכלים הנאכלים במנהג הסימנים נגועים בחרקים, ובוודאי 
שיש להזהר בזה מאד כדי שסניגור לא ייהפך חלילה לקטיגור. וכבר כתבו רבותינו הפוסקים 
שכאשר יש חשש שיש חרקים באחד מן המינים שלא יאכל ממנו אלא רק יראה ויאמר יהי 

רצון. להלן נסקור את הנגיעות הקיימת במינים השונים והדרך הקלה לנקותם מן החרקים.
זה. בסלק קיים חשש לזחלים של עש הסלק  סלק: יש הנוהגים ליקח סלק אדום לסימן 
]בד"כ בצבע לבן[. הזחלים חודרים לירק מאיזור העלים לתוך הפרי. סימני הנבירה אינם נראים 

תמיד לעין. סימני נבירה גסים בסלק הם אינם סימני נבירה של הזחל.
אופן הבדיקה: יש לחתוך את הסלק בראשו חתך לרוחב הירק, ולראות אם יש סימני נבירה, 
הסלק  פריסת  בזמן  זחלים.  נמצאים שם  אם  ולראות  לעומקו  עד  לחטט  יש  ונמצא  במידה 

לפרוסות ראוי להתבונן שאין סימני נבירה.
כרתי - לוף: בירק זה מצויים טריפסים ]צבע שחור, או צהוב בתחילת חייו[, בכל האיזורים 
של הירק, כולל בין השכבות של הירק. ]עיקר הנגיעות נמצאת בחיבור של העלים הירוקים עם 

החלק התחתון של הכרתי[.
אופן הבדיקה:  כרתי מגידול מיוחד, יש להפריד את העלים, ולשטוף היטב תחת ברז מים. 
כרתי מגידול רגיל, יש לחתוך את החלק התחתון כולל השורש. להפריד את העלים לחלוטין 
כולל החלק התחתון. יש לחתוך את כל העלים לשניים לכל אורכם. ולהשרות במי אמה למשך 

5 דקות. לאחר מיכן יש לשטוף תחת ברז מים תוך כדי שפשוף העלים היטב משני צידיהם.
רוביא - לוביא: הרוביא בתרמילים, יש בהם חשש נגיעות של זחלים של עשים שונים ]כמו 
פרודניה ולאפיגמה[, הזחלים נוברים בתרמיל וחודרים פנימה. ולעיתים נדירות יותר נתפסים 

חרקים שונים על התרמיל בצד החיצוני.
אופן הבדיקה: יש לשטוף היטב את התרמילים תחת זרם מים חזק. להתבונן ויזואלית שאין 
חורים. במידה ונמצאו חורים יש לחטט אחריהם לראות שלא חדרו פנימה ונותרו שם. תרמילים 

שלימים ירוקים מוקפאים, הם בדרך כלל עוברים מיון היטב והם בחזקת נקיים.
דגים: יש מקהילות ישראל שנמנעו לאכול דגים בר"ה, ויש שנהגו לאכול ולומר: יה"ר שנזכה 
שבים.  בכלובים  הגדלים  והן  הים  בדגי  והן  הבריכות  בדגי  הן  בדגים  כדגים.  ולרבות  לפרות 
פנימה  חודרים  ולא  העור  גבי  על  היושבים  חיצוניים  כטפילים  הן  רבים,  מים  חרקי  מצויים 
סלמון[.  גבי  על  הסלמון"  "כינת  אמנון.  דג  על  ולעיתים  קרפיון  גבי  על  המצוי  ]"ארגולוס" 
ויש מהם שחודרים פנימה ]"לרניאה" בקרפיון וכסיף ועוד. "סיפריון לומפי" על הדג האדום 
)רוטברש מזן מנטלה(. טפיל חיצוני המצוי בבקלה צעיר[. והן כטפילים פנימיים "נימטודות" 

הנמצאים בחלל המעיים של הדגים, על גבי האיברים הפנימיים של הדג, ויש אף שחודרים 

לתוך בשר הדג ]אניסאקיס[. יש שצורתם כעין ספירלה, ויש שצורתם כגרגר אורז, התולעים 
מופיעים בגדלים ובצבעים שונים. ]ברוב ככל דגי הים קיים חשש לנימטודות[.

להעדיף  יש  ובורי,  כסיף  מושט-אמנון,  קרפיון,  כגון  בריכה  דגי  בקניית  הבדיקה:  אופן 
ואז הם בחזקת  ולקנות דגים בחנויות הנתונות תחת השגחה גם לענין הטפילים.  ולהתאמץ 
נקיים מבחינת טפילים חיצוניים לחלוטין. דגים הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לענין 
חרקים, באם זה דג מצונן כלומר שעבר כבר זמן לאחר מותו, אחיזת החרקים בו חלשה יותר, 
ואז מגרדים היטב עם סכין את כל עור הדג, ובמידה ואין מבחינים בפצע או סימן אדמומית 
כל שהיא, אין חשש לטפילים ע"ג העור. ובמידה ויש פצע או סימן אדום  יש להסירו עד עומק 
של כחצי ס"מ. ובאם קונים דג חי יש להקפיאו למשך זמן עד שיוקפא כל החלק החיצוני של 
הדג ]השריה בחומץ ומלח אינה מועילה לשיחרור אחיזת חרקים[  ולאחר שהדג יופשר יש 
לנקותו באמצעות גירוד כל העור. דגים קפואים המיובאים לארץ – יש מהם שנקיים כגון נסיכת 
הנילוס, טונה, ועוד. ויש שהם נגועים רק חיצונית כגון כינת הסלמון על דגי הסלמון שמקורם 
מכלובים בים כגון המגיעים מנורבגיה או מצ'ילי, ועוד. ויש שהם נגועים גם בבשר הדג, ואזי 
כגון  שאסורים  ויש  בדג.  גדלו  שהם  כיון  ההלכה  פי  על  שמותרים  הבשר  בתוך  טפילים  יש 
תולעי אניסאקיס שבבשר דגי הסלמון מן הים, סול מארה"ב וסין ועוד. ואזי יש לרוכשם רק 
עם כשרות מהדרין המקפידה על הסרת התולעים ועל כל אריזה מופיע חותם המאשר זאת. 

ראש דג: יש מקהילות ישראל שלוקחים ראש של כבש, ויש הלוקחים ראש דג. בחלק מן 
הדגים ובפרט אותם הבאים מן הים או מבריכות שאינן מטופלות, בהם הראש נגוע ביותר ויש 

להמנע מלהשתמש בהם. 
אופן הבדיקה: יש להעדיף וליקח ראשים של דגי בריכות שהם מפוקחות על עניני הטפילים 
לצורך  סלמון  דג  בראשי  המשתמשים  רבים  חשש.  כל  ללא  בהם  להשתמש  אפשר  ואזי 
הסימנים, ויש להיזהר שגם בסלמון שמקורו מכלובים שבים כגון מנורבגיה, יש נגיעות גבוהה 
של כינת הסלמון כאשר כינה זו נכנסת לתוך כל חללי הפה ועל לשון הדג ובחיך. ועל כן חובה 
לחצות את ראש הדג ולהסיר את כל האיברים הפנימיים הניתנים להסרה, ולשטוף תוך כדי 

שפשוף את כל החלק הפנימי של הדג.
ראש כבש: בבשר באופן כללי, יש מציאות של טפילים - צ'יסטות, מציאות זו שונה בהיקפים 
שלה, בין המדינות השונות, ושלטונות הבריאות עוקבים אחר תופעות אלו כיון שזה מסוכן 
לבריאות. ניתן לציין שהבשר בארץ הוא בחזקת נקי מטפילים אלו. אולם במח שבראש הכבש 

מצויים לפעמים תולעים. במידה והם קיימים ניתן להבחין בהם לאחר התבוננות.

העלון מוקדש לרפואתה של פורן שושנה תחי' בת טאוס ע"ה

)הדברים הובאו באופן חלקי מספרו הנפלא של הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א "תולעת שני" כרכים א'-ג' ומבוארים שם בהרחבה וכן שאר המינים בהם קיים גם כן חשש נגיעות כגון, תמר, תפוח עץ, רימון ועוד. יש"כ לרב המחבר(.


