
ב"ה

והקשקשת,  הסנפיר  הפרסה,  ומפריס  גרה  מעלה 
איך כל זה רלוונטי אלי?

מאחורי הקלעים של חוקי הכשרות
>>

ב"ה

פרשת שמיני

לעילוי נשמת 
הרה"ח השליח ר' חיים ב"ר שמואל גרשון ניסן ע"ה  

גורביץ 
נפטר ביום ג' פ' ויקרא בעיצומו של "מבצע מצה" 

ג' ניסן שנת ה‘תשפ"א 

נתרם ע"י בנו 
הרה"ת ר' רפאל דובער וזוגתו מרת רבקה ומשפחתם שיחיו 
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א. דיני הכשרות

מקור 1  חומש ויקרא, פרק י"א פסוק א' ואילך
ָרֵאל ֵלאמֹר  ֵני ִישְׂ רּו ֶאל־בְּ בְּ ה ְוֶאל־ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם׃ דַּ ר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
ְרָסה  ר ַעל־ָהָאֶרץ׃ ּכֹל ַמְפֶרֶסת פַּ ֵהָמה ֲאשֶׁ ל־ַהבְּ ר ּתֹאְכלּו ִמכָּ זֹאת ַהַחיָּה ֲאשֶׁ
לֹא  ֶאת־ֶזה  ַאְך  ּתֹאֵכלּו׃  אָֹתּה  ֵהָמה  בְּ בַּ ָרה  גֵּ ַמֲעַלת  ָרסֹת  פְּ ַסע  ְוׁשַֹסַעת שֶׁ
י־ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא  ָמל כִּ ְרָסה ֶאת־ַהגָּ ְפִריֵסי ַהפַּ ָרה ּוִממַּ ֲעֵלי ַהגֵּ תֹאְכלּו ִממַּ
הּוא  ֵגָרה  י־ַמֲעֵלה  כִּ ָפן  ְוֶאת־ַהשָּׁ ָלֶכם׃  הּוא  ָטֵמא  ַמְפִריס  ֵאיֶנּנּו  ּוַפְרָסה 
ִהוא  ָרה  גֵּ י־ַמֲעַלת  כִּ ְוֶאת־ָהַאְרֶנֶבת  ָלֶכם׃  הּוא  ָטֵמא  ַיְפִריס  לֹא  ּוַפְרָסה 
ְרָסה הּוא  י־ַמְפִריס פַּ ּוַפְרָסה לֹא ִהְפִריָסה ְטֵמָאה ִהוא ָלֶכם׃ְוֶאת־ַהֲחִזיר כִּ
ָרם לֹא תֹאֵכלּו  שָׂ ר ָטֵמא הּוא ָלֶכם׃ ִמבְּ ָרה לֹא־ִיגָּ ְרָסה ְוהּוא גֵּ ַסע פַּ ְוׁשַֹסע שֶׁ

עּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם׃  ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתגָּ

ִים  מַּ בַּ ת  ֶקשֶׂ ְוַקשְׂ יר  ְסַנפִּ ר־לוֹ  ֲאשֶׁ ּכֹל  ִים  מָּ בַּ ר  ֲאשֶׁ ִמּכֹל  ּתֹאְכלּו  ֶאת־ֶזה 
ים  יַּמִּ ת בַּ ֶקשֶׂ יר ְוַקשְׂ ר ֵאין־לוֹ ְסַנפִּ ָחִלים אָֹתם ּתֹאֵכלּו׃ ְוכֹל ֲאשֶׁ ים ּוַבנְּ יַּמִּ בַּ
ֶקץ ֵהם ָלֶכם׃  ִים שֶׁ מָּ ר בַּ ִים ּוִמּכֹל ֶנֶפׁש ַהַחיָּה ֲאשֶׁ ֶרץ ַהמַּ ָחִלים ִמּכֹל שֶׁ ּוַבנְּ
ר ֵאין־ צּו׃ ּכֹל ֲאשֶׁ קֵּ שַׁ ָרם לֹא תֹאֵכלּו ְוֶאת־ִנְבָלָתם תְּ שָׂ ֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמבְּ ְושֶׁ

ֶקץ הּוא ָלֶכם׃ ִים שֶׁ מָּ ת בַּ ֶקשֶׂ יר ְוַקשְׂ לוֹ ְסַנפִּ

מעלה גרה מפריס פרסה

קשקשתסנפיר
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מקור 2  לקוטי שיחות חלק א', פרשת שמיני )בתרגום ללשון הקודש(

מפריס פרסה
... הפרסה חלוקה לשתים, ומשמעות הדבר שההליכה על גבי הארץ, 
המגע עם הענינים הארציים, צריכה להיות בשני כיוונים: ימין מקרבת 

ושמאל דוחה...

מעלה גרה 
הסימן של "מפרסת פרסה" אינו מספיק, ודרוש סימן נוסף של "מעלה 
גרה". לפני כל פעולה גשמית שאדם עומד לעשות דרושה "לעיסה" 
ודיון היטב, לברר פעם ופעמיים אם לעשות הדבר וכיצד לעשותו. רק 

אז טהורה ה"בהמה".

מקור 3  לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש, עמ' שצז-שצח

סנפיר וקשקשת 
אם כן סנפיר הוא תורה שבהם הוא שט על פני המים, כי על ידי תורה 
בתורה,  עמלים  שתהיו  תלכו,  בחקתי  אם  שכתוב  כמו  הליכה,  הוא 
צדקה,  שכללותם  המצות  מעשה  וקשקשת  ה'.  בתורת  ההולכים 

שכתוב בה וילבש צדקה כשריון, שהוא שריון קשקשים. 

וכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, כי אם לא הי' תורה מנין לו מעשה 
כרחך  על  כשיש מעשה  כן,  אם  לידי מעשה,  מביא  ותלמוד  המצות, 
שהי' תלמוד. מה שאין כן סנפיר בלא קשקשת יכול להיות, על דרך 

האומר אין לי אלא תורה כו', והלומד ואינו עושה...

ב. הרלוונטיות לחיינו
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מקור 4  רמב"ן ויקרא פרק י"א פסוק ג'
הכתוב  טעם  גרה.  מעלת  פרסות  שסע  ושוסעת  פרסה  מפרסת  כל 
הזה, שכל בהמה שיהיו בה שני הסימנין הללו תאכלו, אבל לא תאכלו 
באחד מהם. והיה ראוי שיאמר כן בדרך כלל, אלא שפרט הגמל והשפן 
בסימן  בעולם  אחרים  שאין  מפני  בפרסה,  והחזיר  בגרה  והארנבת 

האחד לבדו.

מקור 5  תלמוד, מסכת חולין, דף ס"ו ע"ב
תנן התם: כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר, ואין 
סנפיר  לו  יש  דג טהור.  סנפיר:  לו  ויש  לו קשקשת  יש  לו קשקשת. 
ליכתוב  סמכינן!  קא  אקשקשת  מכדי:  טמא.  דג  קשקשת:  לו  ואין 
רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר? . . אמר רבי אבהו וכן תנא דבי ר' 

ישמעאל: יגדיל תורה ויאדיר.

מקור 6 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות, פרק ג' הלכה א', והלכות י"ב-י"ג
ֲהֵרי  ֲאִכיָלָתן,  ַעל  ּלוִֹקין  שֶׁ ָהֲאסּוִרין  יִנין  ַהמִּ ִמן  ין  ִממִּ ַהּיוֵֹצא  ַמֲאָכל  ל  כָּ
ֵמִאים  ֵהָמה ְוַחיָּה ַהטְּ גוֹן ֲחֵלב בְּ ֲאִכיָלה ִמן ַהּתוָֹרה. כְּ ֲאָכל ָאסּור בַּ אוֹתוֹ ַהמַּ

ֵמִאים.. ּוֵביֵצי עוֹף ְוָדג ַהטְּ

הוָֹרה. ְוִאם ִנְתָעֵרב ֲחֵלב  ֲחֵלב ַהטְּ ה ְועוֵֹמד כַּ ֵהָמה ְטֵמָאה ֵאינוֹ ִנְקפֶּ ֲחֵלב בְּ
הוָֹרה ְוֵיֵצא  ֲעִמיד אוֹתוֹ ַיֲעמוֹד ֲחֵלב ַהטְּ תַּ שֶׁ ֵהָמה ְטהוָֹרה כְּ ֲחֵלב בְּ ְטֵמָאה בַּ

ִביָנה: ל גְּ ְמָאה ִעם ַהּקוֹם שֶׁ ֲחֵלב ַהטֻּ

א ֵעֵרב ּבוֹ  מָּ ַיד ַעּכּו''ם ָאסּור שֶׁ ְמָצא בְּ ל ָחָלב ַהנִּ כָּ ין שֶׁ ן ַהדִּ ֵני ֶזה ִיתֵּ ּוִמפְּ
ְטֵמָאה  ֵהָמה  בְּ ֲחֵלב  ֵאין  שֶׁ ֶרת  ֻמתֶּ ָהַעּכּו''ם  ּוְגִביַנת  ְטֵמָאה.  ֵהָמה  בְּ ֲחֵלב 

ן. בֵּ ִמְתגַּ

ג. אמיתות התורה
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<< הרבי 

חוקי טבע שנכתבו בתלמוד 

בהמשך להמדובר לעיל אודות שיעור היומי ברמב"ם - הנה בהלכות אלו 
רואים ענין כללי הנוגע לאמיתתה וכבודה של תורה:

בהלכות אלו נתבארו סימני טהרה דכל בעלי-החיים, בהמות, חיות, עופות 
ודגים. ובכן, ישנם כמה כללים בהלכות אלו בקשר לטבע הדברים בעולם 
כפשוטו, וכאן רואים במוחש שכל עניני התורה הם אמת לאמיתתו - שכן, 
דבעלי- הסוגים  ריבוי  מכל  אחד,  בעל-חי  למצוא  אין  כולו  העולם  בכל 

החיים, שלא יתאים עם כללים הנ״ל.

ולדוגמא:

בנוגע לסימני בהמה וחיה - "כל בהמה שהיא מעלת גרה הרי היא מפרסת 
פרסה . . וכל בהמה שהיא מפרסת פרסה היא מעלת גרה"1, חוץ מד' בעלי-

חיים - גמל, חזיר, ארנבת ושפן - שיש להם סימן טהרה אחד.

בנוגע לסימני דגים - "כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר"2, ועד שהקשו 
יתכן  שלא  מכיון  סנפיר",  בעי  ולא  קשקשת  רחמנא  "ולכתוב  בגמרא3: 

שיהיה לו קשקשת ללא סנפיר? ותירצו - "יגדיל תורה ויאדיר"4.

הטהורה,  כחלב  ועומד  נקפה  אינו  טמאה  בהמה  "חלב   - לחלב  ..ובנוגע 
ואם נתערב חלב טמאה בחלב בהמה טהורה, כשתעמיד אותו, יעמוד חלב 

הטהורה, ויצא חלב הטמאה עם הקום של גבינה"5.

המציאות מוכיחה את נכונות הכללים שאמרו חכמים

זמן  מאז  תורה,  מתן  בעת  התורה  שניתנה  מאז  נפלא:  דבר  רואים  וכאן 
סוגי  נתגלו   - חיבורו  את  הרמב"ם  מאז שכתב  ואפילו  והגמרא,  המשנה 
ובפרט  זה.  שלפני  הדורות  כל  במשך  קיומם  על  ידעו  שלא  בעלי-חיים 
לאחרי שגילו את אמריקה ואוסטרליה, וכיוצא בזה בנוגע לאיים נדחים - 

1(  רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ״א ה״ב.
2(  שם הכ״ד.

3(  חולין סו, ב. נדה נא, ב.

4(  ישעי' מב, כא.
5(  רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ״ג הי״ב.



6 6

שבהם מצאו ריבוי סוגי בעלי חיים שונים ומשונים, שלא היו בנמצא בכל 
המקומות שבהם היו חכמי המשנה והגמרא, הרמב״ם וכו'.

ואף על פי כן, כל אותם כללים שהובאו במשנה ובגמרא וברמב״ם בנוגע 
לטבע בעלי החיים - הם נכונים ואמיתיים ביחס לכל בעלי-החיים שנתגלו 
במשך כל הדורות, ועד היום הזה לא מצאו בעל-חי אחד ויחיד מכל ריבוי 

בעלי- החיים שבעולם כולו שלא יתאים עם אחד מכללים הנ"ל!

כבודו של  וכבודה של תורה,  הוכחה מוחשית לאמיתתה  זה מהוה  וענין 
הקב״ה )ובלשון חז"ל בסיום וחותם הפרק דשבת זו: "כל מה שברא הקב״ה 
בעולמו לא בראו אלא לכבודו"( - שמציאותם וטבעם של כל בעלי-החיים 
היא בהתאם למה שכתוב בתורתו של הקב״ה, וטעם הדבר - מכיון שכל 

מציאותם היא מתורה, שהרי "אסתכל באורייתא וברא עלמא".

 משיחת שבת פרשת בלק ה'תשמ"ה, הנחה בלתי מוגה

)תו"מ ה׳תשמ״ה ח"ד ע' 5652(

.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 6


