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  היתר אכילת הדבש והשעוה
  .ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ]ט, דברים כו[

äìàù:  שלא כדבש שהוא , מופרש מגוף הדבורים] היא השעוה[לפני מספר שנים פורסם שלדעת מדענים הדונג

מאידך מעולם לא נשמע מחכמי  - . והיו שהורו מטעם זה לאסור אכילת הדונג. צוף הפרחים שנאסף על ידי הדבורים

   .מה ההסבר להיתר אכילת הדונג, שמץ חשש על השעוה והדונג, ישראל בדורות עברו
  

  היתר אכילת דבש דבורים

הדבורה היא שרץ עוף טמא ואסורה 
איתא שאף  )ב, ה( בכורותובמשנה , באכילה

) ב, ז( שם' והגמ. היוצא מן הטמא טמא

הביאה שתי דעות בטעמי היתר אכילת 
לדעה , דבש הדבורים היוצא מן הטמא

ואין מפני שמכניסות אותו לגופן אחת 
ולדעה אחרת מיעטה התורה שדבש אינו  .ממצות אותו מגופן

 יעקב אומר אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף' דתניא ר ,אסור
אבל אתה אוכל מה  ,אלא שרץ עוף טמא אי אתה אוכל ',וכו

יכול אף דבש הגזין  .ואיזה זה דבש דבורים ,שעוף טמא משריץ
ולהוציא הגזין ומה ראית לרבות דבורים  .אמרת לא ,והצירעין
ומוציא אני  ,מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לווי ,והצירעין

כמאן אזלא הא דתניא  .דבש הגזין והצירעין שיש לו שם לווי

  .יעקב דלא כרבי ,דבש הגזין והצירעין טהור ומותר באכילה
  הדבש שנשתבחה בו ארץ ישראל

ואין להקשות למה צריך לימוד להתיר , נתן כתב ובספר חק
ארץ זבת ) ח, שמות ג( ואין לומדים להתיר מהפסוק, אכילת הדבש

שאם לא כן לא היתה , שמוכיח שהדבש מותר, חלב ודבש
) ב, בכורות ו( 'כדרך שלמדה הגמ, התורה משבחת בו את ארץ ישראל

. אלכיון שנשתבחה בו ארץ ישר, שאין בחלב משום אבר מן החי
הוא דבש , שהרי הדבש שנשתבחה בו ארץ ישראל, זה אינו

, דומיא דדבש שבשבעת המינים, תמרים ולא דבש דבורים
  .שכולם פירות הם

  הדבש שבמקרא מהו

הוא , שהדבש הנמנה בין שבעת המינים, י כאן"וכן פירש רש
י בא ללמדנו שאין לפרש "שרש, ם"וביאר הרא. דבש תמרים

שהרי המקרא של ארץ חטה , דבש דבוריםשכוונת הפסוק ל
ודבש דבורים אינו , י קמיירי"בשבח פירות א' ושעורה וגו

דבש לכן צריך לפרש שהוא , מפירות הארץ

וראה מה שהארכתי בזה לעיל [ .תמרים
  ].189פרשת ויקרא 

  מירושלמי משמע שדבש במקרא הוא מדבורים
תמה על  ,)ט"ב מביכורים הי"פ( אולם במשנה למלך

 )ג"ה( ק דבכורים"דהא בירושלמי פ, ם"הרא

ומביאין , שנשתבחה בו ארץ ישראל[איתא הכי ודבש 

  שבתזמני כניסת ויציאת ה

  ת"ר ש"מוצ נ"הדה 

  8:26 7:52 6:54 ב"ב

 8:29 7:50 6:39 ירושלים
    

 ב"י בטבת תשע"ע ח"ל נלב"זצ אברהם צביק רבי "ווייס בן הגה  משה יעקבצ מרן רבי "ר הגה"נ הטהורה של מורנו ורבינו עט"לע
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  א"שליט éòùé ÷çöé 'ñééåå משיעוריו של הגאון רבי
  בני ברק – נוה אחיעזרד "גאב

 
  

 ולא להלכה למעשה, נכתבו להגדיל תורה ולהאדירההדברים 
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תנחומא בשם רבי רבי , יכול דבש ממש, אלו התמרים, ]אותו ביכורים

ר הרבו בני ישראל בֶ ובפרוץ הדֶ  )ה, דברי הימים ב לא(כתיב , א"יצחק ב

אלא אלו , ודבש חייב במעשרות, ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש
משמע דאי לאו קרא  -. הן התמרים שהן חייבין במעשרות

דדבש דכתיב בקרא הוא דבש הוי אמינא , דובפרוץ הדבר

, ות הארץ הוה אמינא דהכי קאמרג דאינו מפיר"ואע, דבורים
וגם דבש דבורים , ארץ שנמצאת בה חיטה ושעורה משובחים

  ].ה מאיסורי מזבח"כ במשנה למלך ריש פ"וראה עוד מש[. משובחת

  פירוש חדש בירושלמי
ודחה דברי , ז"ש נ"ויקרא האריך הגרי' פ )ת"מהדו( ובדברי שאול

כוונתו , שדמה שכתב הירושלמי דהוה אמינא דבש ממ, מ"המשל

דהוה אמינא שיביא את הדבש הזב מן התמרים ולא תמרים 

' תירוש ויצהר ודבש'דהרי בדברי הימים ' ז הביאו ראי"וע, עצמם
ולא מה שזב , ודבש אינו חייב במעשרות אלא התמרים, כתיב
אבל היה פשוט לירושלמי שדבש דקרא היינו תמרים ולא . מהם

' י בפ"וביאר שרש - . שלא נשתבחה בו ארץ ישראל, של דבורים
כל מתיקת פרי 'שפירש , כל דבש לא תקטירו )יא, ויקרא ב( ויקרא

, מינים אסור להקטיר' בא לפרש דלאו רק דבש של ז. 'קרוי דבש
  .אלא כל דברי מתיקה אסור ואף דבש דבורים

שדן אם מביא לביכורים דבש או , ובזה מובן מדוע הירושלמי[
ולהביא את ביכורי : )לו, י( לא הביא את הפסוק בנחמיה, תמר

אלא את , המדבר מביכורים, אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ
ר הרבו בני ישראל ראשית דגן בֶ ובפרוץ הדֶ , הפסוק בדברי הימים

כיון שרק ממנו . המדבר בתרומה ומעשרות, תירוש ויצהר ודבש

שחיוב מעשר בתמרים הוא , אפשר להוכיח שיביא פרי ולא דבש
אבל מהפסוק בנחמיה . רק על התמר ולא על הדבש שיוצא ממנו

שהרי רק מפרי עץ הביאו , מוכח רק שדבש אינו מדבורים
ח ממנו שצריך להביא את הפרי עצמו ולא אבל אין מוכ. ביכורים

  ]. את דבשו
  הדעות באכילת דבש גיזין

דבש , פ שהיוצא מהטמא אסור"שאע', לדעה הראשונה בגמ
כ אף דבש גיזין "א, מותר כיון שאינו מתמצה מגוף הדבורה

. מותר באכילה, אף שיוצא מגופו, שנאסף על ידי הטמא, וצרעין
ש ריבוי מיוחד להתיר אכילת י, דעת רבי יעקב, אבל לדעה שניה

ולא דבש שיש , והותר רק דבש דבורים שמכונה דבש סתם, דבש
  .  כדבש צרעה וגיזין, לו שם לואי

  שיטות הפוסקים בקשר לדבש צרעה
דבש דבורים ודבש  :כתב )ג, ג( הלכות מאכלות אסורותבם "רמבה

אותו מן  מפני שאינו מתמצית גופן אלא כונסין ,צרעים מותר
כדי שימצאו אותו  ,העשבים בתוך פיהן ומקיאין אותו בכורת

וכן , לדעתו אין הלכה כרבי יעקב. לאכול ממנו בימות הגשמים
ן חששו לדעת רבי יעקב "ש והרמב"ואילו הרא. דעת רבינו תם

הביא שתי ) ט, פא( ע יורה דעה"שווב. ואסרו דבש גיזין וצרעות
ואין אנו צריכין : א"עליו הרמוכתב , הדעות בעניין דבש צרעים

   .לחוש לו כי אינו מצוי בינינו כלל

  שעוה מה הוא –הדונג 
כידוע אוספים  –. אולם לאחרונה נתעוררה שאלה זו מחדש

חלות אלו נבנים , הדבורים את הדבש בכוורת בתוך חלות דבש

חומר זה . על ידי הדבורה בחומר שמופרש מגופן הנקרא דונג
במשך כל הדורות היה פשוט , לאחר הרתחתו וניקויו קרוי שעוה

אלא שלא , לכל שהדונג כשר לאכילה ככל תוצרת הדבש
, מכתבים] סגירת[=השתמשו בו אלא לעשיית נרות וחתימת 

בשנים האחרונות החלו הטבעונים . ולכן לא נידון ונבדק היתרו

כיון שיש לו סגולות , להשתמש בחומר זה לערבו במאכלים
וכן החלו להשתמש בו בתעשיית הממתקים והגלידות . רפואיות

ולא עלה בדעת איש לחלק בינו לדבש . לשם יצירת ציפוי וברק

  .ולאסרו
  ייצור הדונג לייצור הדבשההבדלים בין תהליך 

י היכל "ל ע"היו' שנה בשנה'א פורסם בשנתון "אולם בשנת תשנ
ובו נטען שבזמנינו , מאמר מאת הרב חגי פנחס בר גיורא, שלמה

שהדונג אינו נוצר מהצוף שמלקטים , 1הוברר לחוקרים

אלא יש בלוטה מיוחדת , ואינו יוצא עם הדבש, מהפרחים
והדבורה בימיה הראשונים אינה , הנמצאת בצידי ראש הדבורה

אלא , ואינה  מייצרת כלל דבש, יוצאת כלל מפתח הכוורת
. ומוציאה אותו בנפרד מבלוטה זו, מייצרת דונג מפחמימות

ומתחילה , יוצאת לאסוף צוף, וכשהדבורה חדלה לייצר דונג
כלומר הדונג מיוצר וגדל בגוף הדבורה . שיוצא מפיה, לייצר דבש

ולא נאסף מבחוץ ועובר זיקוק בגוף הדבורה , כמו חלב וביצים

  .ואם כן מנא לן להתירו. כמו הדבש
   ראיות האוסר שהדונג מותר

והביא שיש להביא ראיה שהיתר הדונג היה פשוט לרבותינו 

שהרי דנו להתיר הדבש על אף שמעורב בו רגלי , הראשונים

כן הביא ראיה ממה . ולא דנו כלל בחשש עירוב הדונג, הדבורים
, מהכנפי יונה להבדיל בנר שעוה) ד, רצח(ביא המגן אברהם שה

תאסר , ולא חשש שכיון שמכבין נר ההבדלה בתוך צלחת
שאין בודקים חמץ בנר של חלב ) ב, תלג( ע"ש השו"וממ. הצלחת

הרי , אלא יבדוק בנר שעוה, שמא יטיף על הכלים ויאסרם
  .ששעוה  כשרה

  נימוקי האוסר להתיר אכילת הדונג
, לא העיז הכותב לאסור למעשה את הדונג, לאור ראיות אלו

בגלל שנגדירו כמוצר הנלוה . א. וצידד להתיר מכמה סיבות

ונאמר שגזרת הכתוב שהתירה דבש . ושמעורב בו דבש, לדבש

מפני שהדונג טפל ובטל . ב. התירה גם את הדונג המעורב בו

, שבת כ( 'בגלל מה שנאמר בגמ. ג. לדבש ואין לו טעם בפני עצמו

אמר רמי בר אבין עטרנא פסולתא דזיפתא שעוה פסולתא  )ב

ובאמת לשעוה אין . למאי נפקא מינא למקח וממכר, דדובשא
ג "הסמ. ד. ולכן אולי נחשב פירשא בעלמא ומותר, טעם עצמי

שנחשבים , אף שמעורבים בו חלקי הדבורה, התיר אכילת דבש

ין דונג שאין לו כ הוא הד"וא. כנבילה סרוחה מעיקרא שמותרת

  .טעם
  סברה לחדש כיום איסור על דונג

כיון שהחלו , שאין לומר שכיום יש לאסור את הדונג, והביא שם
שהרי תמיד היו אוכלים אותו כשהוא מעורב , כיום לאכלו

ואם כן פשוט שמותר לאכלו אף כשהוא מעורב . בדבש
כיון , אולם יתכן שיהיה אסור לאכלו בפני עצמו. בממתקים

  .מצינו שהתירוהו שלא
  דעת האוסרים דונג ושעוה

החלו רבנים חשובים לחשוש על היתר , בעקבות מאמר זה

אכילת הדונג
ל תמוהים ומיוסדים "ומכיון שכל ההיתרים הנ, 2

פורסם בהמודיע , ל בדחיית היתרים אלו"ואכמ, על השערות
שנחשב כאחד , וד לנדא"ב על ידי הגר"בערב ראש השנה תשנ

, שהדונג והשעוה אסורים באכילה, מגדולי המומחים בכשרות
והיוצא מהטמא , כיון שאינו פסולת הדבש ונוצר מגוף הדבורה

                                                           
' גידול דבורים'העתיק מספר ) ז, ה"ח, י הלפרין"לרלהג(ת מעשה חושב "בשו. 1
כתוצאה , שעוה היא חומר המופרש מבלוטות שבגוף הדבורה): 260' ד עמ"תשכ(

אך בבואה במגע עם , השעוה מופרשת מהבלוטות בצורה נוזלית, מעיכול פחמימות
מתחילה להפריש שעוה , ...האויר היא נקרשת ומקבלת צורה של לוחית דקיקה

  .לאחר מכן מתנוונות בלוטות אלו, יום 10-19מראשית פעילותה בגיל 
ת אבן ישראל "אולם בשו[, )קיז, יג( ת משנה הלכות"הובא בשו, ל"י פישר זצ"הגרי .2
 ד לנדא"י הגר"ש אלישיב הובא ע"הגרי ].ה להיתר"מצדד להסכים עם המש) סה, ט(
מעשה ת "שובי הלפרין "הגרלו, מח' עמ, ובשמו בצפונות טו) ב"ק חוקת תשנ"עש(

   .ועוד מחכמי זמנינו. מתיר אך מסיק שיש להחמיר) ל"הנ(ושב ח
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ופירסם שאכן גופי הכשרות אוסרים עירוב דונג ובשעוה . טמא

וכן נהגו בגופי . שאין מבטלים איסור לכתחילה, במוצריהם

בספרי קיצורי הלכות של וכן הובא , כשרות במשך מספר שנים
  . חכמי זמנינו שרצוי להמנע מאכילת דונג ושעוה

  המתנגדים להמצאת איסור חדש על השעוה

, אולם פירסום איסור חדש זה עורר סערה בתפוצות ישראל
ובפרט שידוע . שהרי היתר הדונג היה נהוג בכל תפוצות ישראל

שבליל ראש השנה נוהגים , מנהג עתיק של גדולי הצדיקים

ולאכול הדבש עם הדונג , שנקראת דבש חי, להביא חלת דבש

ו בשם "ג סק"והוזכר מנהג קדוש זה באלף למטה סי תקפ. שבו
ובספר לקט . בספר מדרש פנחס ע"זי ריץאק רבי פנחס מק"הרה

שהיה רבן של כל חכמי אשכנז , יושר מנהגי בעל תרומת הדשן

ורים מן ודבש דב, ה"דבש חי טוב לאכול בר") 124' עמ( כותב
, כי עושים נקמה לפעמים, כי הדבורים דמי למשפט, המובחר

וסימן לדבר שאנו יוצאין ממידת , ומה שיוצא מהם הוא מתוק

  ".סימן לחיים, ודוקא חי. הדין למידת הרחמים
ל הרעיש על עושי "ר הגאון החסיד רבי שלום בראנדער זצ"מו

ופירסם בהמודיע שאין , חדשות הבאים לאסור את המותר
פירסם ) טו(" צפונות"ובקובץ , להחמיר במה שנהגו צדיקים היתר

נעתיק רק , אין כאן מקום להביא כל דבריו. תשובה להיתר

  :מהקדמתו
בענין שאמרת לי בשם בתי דין קבועים ורבנים ידועים היושבים 

ונימוקם . שפסקו שהשעוה של הדבש הוא דבר אסור, על מדין

, מאד קשה להאמין... מדע בנוי על יסוד ידיעה שקיבלו מאנשי
ואם האמת כן . שרבנים בעלי הוראה מובהקים אמרו דבר זה

  ".ל ופוסקים אשר מפיהם אנו חיים"כדאי לברר על פי דברי חז
שלא יפה ", ל התנגד למחדשי האיסור"ך זצאז אויערב"גם הגרש

ונהג ". עשו המערערים להטיל ספק בדבר הנהוג מאז ומקדם

ואמר שאף . ול דבש ודונג בראש השנהבעצמו עד סוף ימיו לאכ
הרי אינו , והדונג  נוצר על ידי הדבורה, אם צודקים חכמי הטבע

הילכך אין בה תורת , בגדר אוכל כלל אלא כעפר או סיד יבש
ואף אם יש מוצצים אותם אין זה אלא כמוצץ עצים , איסור כלל

ואבנים להוציא טעם הבלוע מהם
3.  

  משנה מפורשת שהדונג מותר

. ונביא מקצתם, יאו המתירים כמה ראיות חזקות להיתרוהב
' ואלו מותרין באכילה וכו, )ב, לט( עבודה זרה' במשנה במס

פ שמנטפין אין בהם משום הכשר "והדבש והדובדבניות אע

ם "אולם הרמב, י אשכולות של ענבים"ופירש רש. משקה
אותן החתיכות , והדובדבניות, מ והברטנורא פירשו"בפיה

לא , פ שהן נוטפות לחות"ואע, ן הכוורת שבהן הדבששרודין מ
הרי . וגם אותה לחות לא תכשיר, נאמר שמא הזיל עליהן יין

ם יש משנה מפורשת המתירה באכילה את "שלפירוש הרמב

ומלמדת שאף בקונהו מגוי אין בו חשש יין , הדונג מצד עצמו

  .כ שאין בו איסור אכילה מצד עצמו"וברור א. נסך

  שהדונג מותר גמרא מפורשת

כ דבש בכורת אינו יוצא מידי מאכל "אמר ר, )א, פ( בבא בתרא

וכן תניא התם דבש בכוורתו . אלמא לא בעי מחשבה, לעולם

, ה אינו"ד' וכתבו התוס. מטמא טומאת אוכלין שלא במחשבה
י דהיינו אחר "ואומר ר, משקין' מכשירין תני דבש בין ז' דבמס

שהוא עם השעוה יש עליו אבל כל זמן , שהופרש מן השעוה
הרי אי אפשר לאוכלו , ואם נאמר שהשעוה אסורה. תורת אוכל

  .ואיך יחשב אוכל, רק אחר שמפרישו מהדבש
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כל הנאמר בשם חכמי הטבע אינו יכול לאסור מה שראינו 
  שנהגו בו ישראל קדושים להיתר

הרי , כיון שמצאנו לרבותינו שנהגו היתר בדונג ושעוה, כאמור
אף אם יתקבצו כל חכמי מזרח ומערב לומר שאינו נאסף 

לא יעלה על הדעת לאסור מה , אלא יוצא מהדבורה, מהצומח
, ה מביא תקלה לצדיקים"ואין הקב, שראינו שנהגו להיתר
ואין מהצורך להזדקק להסברים  –. ובפרט במידי דאכילה

סור ולא שייך ביה אי ,שעוה אינו דבר מאכל כללכגון ש, חדשים
והטעם שבו הוא , כעץ בעלמא והואשאין בו טעם  ,והיתר כלל

  .רק מתערובת הדבש שבו
  הסבר הלבוש להיתר אכילת הדבש והדונג

דבש : כתב, בהסברו להיתר אכילת הדבש )ח, פא' ד סי"יו( הלבוש
אלא עשבים שהם , דבורים אינו דבר המתמצה מגוף הדבורה

הדבורה יונקת ו, מאכל הדבורה מהם יוצא הדבש מליחותה

ואחר , ומכנסת הדבש לתוך גופה ,אותו באכילתה מן העשבים
והשעוה הוא הפסולת של אותה  .כך מקיאה אותו לתוך הכוורת

והדברים נראו תמיד כהסבר  –. הלכך דבש דבורים מותר. יניקה

עד שהגיעו חכמי המדע , שאין לו צורך הלכתי, מדעי בלבד
שהרי , תה יניקת עשביםשאין השעוה פסולת או, למסקנה שונה

ומצאו עוז להציע . הדבורה הצעירה עדיין לא יצאה מהכוורת
אז הובנה חשיבות . לחכמי ישראל לאסור השעוה באכילה

  . להבנת היתר אכילתה, תיאורו של הלבוש על דרך יצור השעוה
  ל בייצור הדונג"גם המדע כיום מסכים עם דברי חז

שאף שתחילה תפסו רבים לאמת את דברי , מעניין לציין, לסיום
ובעקבות עדותם דנו לערער על ההיתר שמקדמת . חכמי הטבע

והללו עונים אמן בעל כרחם , הללו מתירים והללו אוסרים, דנא

ששנה , משום מה לא ראו כל המתעסקים בזה. בשפה רפה

' שנה בשנה'לאחר שנתפרסם המאמר שעורר את כל השאלה ב
שהדונג , שהכריז והודיע בשערי תורה את דברי המדענים, ל"הנ

 ,ומיוצר מבלוטה מיוחדת מגופה, אינו מיוצר יחד עם הדבש
מאמר בנושא , ב"תשנ' שנה בשנה'קובץ , פורסם באותו מקום

ולאחר שהביא כמה טעויות גסות , זה מהרב אברהם קורמן
את  האריך לפרט. בהבנת הסוגיה שטעה בהם הכותב הראשון

לאחר שהורכבו מצלמות המתעדות את כל [ דעת חכמי הטבע כיום

שאינה כדעה שצייר הרב , במהות הדונג ויצירתו ]המתרחש בכוורת

  .אלא להיפך, האוסר
הצמחים מייצרים הן החומר ממנו נוצר , לעדותו בשם חכמי הטבע

שנמצא על העלים , והן את החומר ממנו נוצר הדונג, הדבש

. ומשמש לצמחים להגנה מפני איוד לחותם, בקליפות ובזרעים

אלא , למעשה ניתן להפיק שעוה מכל הצמחים ללא עזרת הדבורה

, לייצר שעוה אין דרך מסחרית, שבשל הכמות הזעירה שבכל צמח

את הדונג . מלבד מצמח הקראנובה שהוא מין דקל הגדל בברזיל

מן היום השתים עשרה , מייצרות אמנם אך ורק הדבורים הצעירות

ועד היום , שאז מבשילות בלוטות הדונג, לבקיעתן מן הביצה

ורק החל מן היום העשרים ואחד הן יוצאות לאסוף , השמונה עשרה

ומביאות אותו לצעירות כדי שהן יעבדו , צוף פרחים ושעוה טבעית

י הדבורים "גם הדונג וגם הדבש מעובדים ע. ממנו דונג ודבש

אלא . הצעירות מן החומרים שמביאים להם הדבורים האוספות

כלומר  .ואף האנזימים המוספים לצוף שונים, שצורת העיבוד שונה

וכיום אף  , כל העלאת החשש בטעות במציאות הטבע יסודה

והרב הלבוש בהסברו נתקיים בו , ל"בע מודים לנאמר בחזחכמי הט

וכן נקטו פוסקי זמנינו בספרים שהוציאו  .חכם עדיף מנביא

, ז"פ, ראה בספר בדיקת המזון כהלכה של הרב ויא. לאחרונה
א "ש וואזנר שליט"א הגר"ל ויבדלחט"ש אלישיב זצ"הגרימרנן ש

    .מתירים
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ולקחת , נחלה וירשתה וישבת בהא נותן לך "י תבוא אל הארץ אשר הכ    והיה
ואמרת אליו הגדתי ' ובאת אל הכהן וגו' מראשית כל פרי האדמה וגו    והיה

השקיפה ממעון קדשך מן השמים , לתת לנו' א כי באתי אל הארץ גו"היום לה
לכאורה יש לדייק  .'וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו גו

, ת כהונה ואין להם שום דין של קרבןהרבה בפרשת ביכורים שהיא אחת ממתנו
ק והכהן מניף אותם "כ למה קבעה התורה שצריך להביא את הביכורים לביהמ"וא

למה לא יהיו כמו תרומה וכדומה שכל אחד , ושמים אותם ליד המזבח כמו קרבן
גם קריאת הביכורים לפי המבואר . מוסר מתנותיו לכל כהן שירצה בלי כל תכנית

וראה כמה מתחטאין וכמה יש להן פתחון פה לעושי מצוות במדרש תנחומא בא 
מניחו בסל והולך לירושלים ' אלא יורד אדם לתוך שדהו ראה אשכול שבכר כו', כו

ובא ועומד באמצע העזרה ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל 
  .'מה שונה מתנה זו שניתנת לכהנים מתרומה וכד', וכו
, י אלול לפני הרבה שנים"ביום ח ל"ר זצ"מ ששמעתי מאאמו"עפיד "בס   פ"ויל
ל "ל זצינגעש "הגאון הגדול מהרשאמר בשם מורו ורבו    פ"ויל

בעל דברי חיים מצאנז  ק"רההששמע מפה קדוש , מראדמישלא
ט עם החסידות שהיא מבוססת על תורת "שנשאל מה חידש הבעש, ה"זצוקלה

ק "וענה הרה, ה ושאר גדולי המקובלים"לי הקדוש הש"הקבלה יותר מהאר
שיוכל , י הקדוש המציאו דרך לאדם המעלה"שחכמי הקבלה והאר, מצאנז

להתעלות ולהתדבק בשכינתא קדישא בשמים ממעל ולהכיר את כל הספירות 
י החסידות אפשר להוריד את השכינה "ט חידש דרך שע"ואילו הבעש, העליונות

הגאון רבי ד "ואבא מארי הסביר הענין עפי .ק"עכדה. למטה כדי שתהיה בתוכנו
על  )א"ע' סוטה ה(' על דברי הגמ, המובאים בתכלת מרדכי ל"שלמה קלוגר זצ

, רב הונא ורב חסדא, מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח )ו"נז כ' ישעי(הפסוק 
אני מגביהו עד , י אתי דכא"ופירש, וחד אמר אני את דכא, חד אמר אתי דכא

ומפרש , אני מרכין שכינתי אצלו, אני את דכא, י והיינו אשכון את דכאששוכן אצל
ה מגביה את הצדיק "ק כאשר אין הדור זכאי ובני עליה המה מועטים הקב"הרש

ז "אבל כשהדור זכאי אפשר לגרום עי, ש"למעלה עד שהוא שוכן אצלו ית
  .ט הקדוש"וזה היה החידוש של הבעש, ה ירכין את שכינתו אצלנו"שהקב

צ "ר הריי"האדמוגם בשיחות , לעניננום דומים שאפשר לקשרם רידב   ומצאתי
על השאלה מה חידש , ע"ר הזקן זי"אדמובשם  ל"מליובאוויטש זצ   ומצאתי

שגם הם , ה"ו והשל"י הרחו"ט בתורת החסידות שלו לעומת תורת האר"הבעש
' א, נגד גנבשיש שתי שיטות להלחם , ואמר בקדשו, מבוססים על תורת הקבלה

אבל זה עדיין אינו מבטיח שלא ינסה הגנב , להרים קול צעקה כדי שהגנב יברח
, או בלשון אחרת, להלחם עמו ולהכניעו עד שיפסיק להיות גנב' הב, לבוא גם מחר

ט חידש דרך "ואילו הבעש, אלה שמו את הדגש על הסור מרע איך לברוח מהרע
  . י בכל דרכיך דעהו"ב עועשה טוב ולהפוך גם הרע לטו-לעבוד על ה

היינו שהוא בורח מהרע ומתרומם , דכאכ הענין של אתי "זהו גדרכנו    ולפי
שמטהר את הארץ והארציות בדרך של ועשה , לעומת אני את דכא, למעלה   ולפי
  . כדי שגם הלמטה יהיה מקום להשראת השכינה, טוב

קרית בהכנסת בני המטרה העי מבואר בספרי חסידות זו היתהעל פי ה   והנה
שם משמואל ק "והדברים מבוארים בטוב טעם בסה, ישראל לארץ ישראל   והנה

, ק"ק וזל"ועוד שם בכמ, )ע"בפרשת בלק תר(ל "זצ ובשטש מסוכ"מהרק "להגה
להבין מחשבתם של בלעם ובלק שברוח פיהם ובקללתם יוכלו לבטל כל מה 

הרע היו ולא הלא בלעם ובלק חכמים ל, שפעלו האבות במעשיהם ובנסיונותיהם
ה יתרצה לזה להחליף האומה הקדושה הזאת "טפשים שיסברו כזאת שגם הקב

ה יהא נעבד מכל "שאמר בלעם שהקב, באומות העולם' שקבלו תורתו יתב
ר ואגרשנו מן הארץ איני מבקש "ונראה הענין דהנה במד, ר"האומות כמבואר במד

הלא לא , לבלק' פת ליולכאורה אינו מובן מה איכ, אלא לגרשם שלא יכנסו לארץ
אך הנה תכלית הכוונה . ומה ענין לו אם יכנסו לארץ או לא, על המואבים הלכו

ומזה יזדכך גם , שיבואו ישראל לארץ היא שיקיימו המצוות התלויות בארץ
ה "ם זצללה"ר הרי"אדמוש "וכמ, החומר שבארץ ויתקדש כל כדור הארץ

, הכוונה שיעשו מהארץ שמים, והארץ נתן לבני אדם' השמים שמים לה, מגור
כ "ה המתפרנסים מהתמצית היו ג"ואו, כולו קדוש' ומובן שאז כל השפע הי

ואז היו , להם שום שפע כלל' כי באם לאו לא יהי, צריכים להיות נכנעים לקדושה
מוכרחים לעזוב את דרכם הרשע והמטונף למען יהיו ראוים לקבל שפע 

באמת לעתיד לבוא ' וכמו שיהי, ל כלוםמהקדושה ובאם לאו לא היו יכולים לקב
אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים ' והי )ד"י(כמבואר בזכריה 

תיכף בבוא ' וכך היתה הכוונה שכן יהי, הגשם' ולא עליהם יהי' להשתחוות וגו
, א"אך מפאת החטא לא זכו עדיין ישראל לזה עד ביאת משיחנו בב, ישראל לארץ

אף שיסתופפו תחת ענני , לא יכנסו לארץ רק ישארו במדבררצון בלק ש' וזה הי
ז למען ישאר "להם מעוה' אך דבר לא יהי, הכבוד ושיאכלו המן וישתו מי באר

, ע למלאות תאוותיהם החומריות בדברים רעים"ז בחומריותו ויוכלו הם האוה"עוה
י שלא יכנסו "ר היינו ע"ב כמבואר במד"ז ומעוה"ובלעם שרצה לגרשם מהעוה

ב שהוא בגוף ונפש "כי כבר נודע שעוה, לארץ ולא יקיימו המצוות התלויות בארץ
י מצוות מעשיות שעושה "י הזדככות הגוף להיות שוה לנפש והוא ע"בא לאדם ע

ובאם לא יכנסו לארץ יחסרו להם המצות המעשיות כי כל המצוות , הגוף
  .ק הנצרך לעניננו"עכל, המעשיות עיקרן הן בארץ

י "עפמאריך בדברי נועם , בפרשתן ל בברכת אברהם"ר זצ"אמוק א"כ   והנה
ב "שמות כ(שפירש הפסוק  ק מקאצק"מההובתוספת הקדמה , ל"הדרך הנ   והנה

ה מספיק בשמים ולא למטרה "בכי מלאכי מעלה יש להק, ואנשי קודש תהיו לי) 'ל
אלא תכלית הבריאה הוא שגם האיש , גם הוא מלאך' זו ברא את האדם שיהי

גם , שהוא ילוד אשה ונברא מחומר עכור וחי בעולם השפל הזה העולם הגשמי
אלה אשר תורתן אומנותן ועיקר , ויש שני סוגים באדם, הוא יתנהג בקדושה

, כי כל עיסוקם בתורה ומצות, שמים' יאלה הם בבח, עסקיהם הוא בתורה ומצות
י ולא "הרבה עשו כרשב )ב"ה ע"ברכות ל( 'אבל לאו כל אדם זוכה לזו וכדברי הגמ

שעסוקים וטרודים על המחיה והכלכלה , ואלה הם יהודי יום יום, עלתה בידם
יהודים אלה נדרש מהם להקריב את , ומקיימים ואספת דגנך דברים ככתבן

כ יצא "ואח, יתחילו את היום בתורה ותפלה ובקיום מצותהיינו ש', הראשית לה
ז שהוא מקיים "ועי, מ ביושר ואמונה"אדם לפעלו לעבודה ומלאכה או לעסוק במו

גופא , ת"שנותן ומקדיש את הבכורה את התחלת היום להשי, קדש לי כל בכור
ואז גם אם כל היום הוא עסוק במלאכתו נחשב כאילו עסוק כל , בתר רישא גרירא
כי הם מקדישים את , יהודים כאלה אפשר לכנותם ביכורים', היום בעבודת ה

  ..'וכו' הראשית ואת ביכורי מעשיהם קודש לה
ה "שבזה נשלם רצון הבוב, הביכוריםת גודל הענין של הבאת ן אנבי   ומעתה
ה "והי, ולכן אמרה תורה, י לארץ ישראל"בנ בבריאת העולם והכנסת   ומעתה

, א נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה"שתהיה שמחה כי תבוא אל הארץ אשר ה
' ובאת אל הכהן כו', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך כו

ה "היינו שהשלמתי רצון הבוב, א כי באתי אל הארץ"ואמרת אליו הגדתי היום לה
לכן המצוה היא שהכהן יקבל , אין לך קרבן גדול וחשוב יותרולכן , בירושת הארץ

וזה מה שנותן כח ועוז ', ק ויניף אותם תנופה לפני ה"את הביכורים בתוך ביהמ
למביא הביכורים לעמוד באמצע העזרה ולהכריז בהרמת קול ועתה הנה הבאתי 

כ לבקש השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך את "ואח, את ראשית פרי האדמה
   .ק היטב כי אין בכחי להאריך"ודו, שראל ואת האדמה אשר נתת לנוי

  

 

  äùî úãå÷ô - זיו ההיכל 
  

  ל"ד נוה אחיעזר זצ"צ גאב"ממרן רבינו הגה

 .)ב, נג( 'ו בעצמן מצפרדעים כו"נשאו ק 'כו תודוס ש עוד זו דרש"ת= )88( פתרון חידת הדף היומי

ס ומופיע גם "מופיע כמה פעמים בש" תודוס"השם 
 תודוסשאמר ) א, לג( סנהדרין' ועי, בשם תודוס הרופא

הרופא אין הפרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריה של מצרים 
גם ביחס  כ איפוא מצאנו את השם תודוס"א. 'כ כו"אא

וגם , )אלכסנדריה(ח מסויימים בעיר מצרית "לבע
   .בסוגייתנו על הצפרדעים שהיו במצרים

 .)יא, כב( צמר ופשתים יחדו שעטנז לא תלבש = כי תצא' פתרון החידה לפ
  

' לשוני משלוש כלומר מלשון ג –אנו משתים מצמר ופשתים 
ולכולן , אני מחמש אותיות –. י"דברים שוע טווי ונוז כמשפרש

 "גצ"וכמוני יש עוד שתים כלומר שתי האותיות  –שלש תגין 
יש " גצשעטנז "וכידוע שרק לאותיות (שגם הן עם שלש תגין 
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