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שו"ע אורח חיים סימן ג' נו ׀ 

ויתר על כן, עשית צרכיו, מתולדת החטא, שאלמלא 

החטא האוכל היה נבלע באברים כמו באכילת המן. כי 

ואין בו רע,  אכילת המן היא אכילה מדבר שכולו טוב 

ולכך כולו נבלע בגופו. אולם משורש אכילה מעץ הדעת 

שיש בו טוב ורע, הרע יוצא לחוץ, ולכך נקרא "רעי", 

שורש  את  מעוררת  צרכיו  שעשית  ונמצא  רע.  מלשון 

החטא שגרם לכך שנצרך לנקביו. 

היה  לא  לו,  הראוי  מן  היה  אכילתו  אילו  ובדקות, 

נצרך בירור ע"י השינים, אלא כתינוק שיונק שאין נצרך 

לשינים. כי השינים נצרכו לברר המאכל, שע"י השינים 

מ"ת(,  פ"ב,  ש"ו,  חיים,  עץ  )עיין  המאכל  ומרכך  מפורר 

והופכו ממדת הדין למדת החסד, ולכך השינים לבנות, 

שעל ידם מעורר ומעלה את לבניניות החסד )עיין עץ חיים, 

שער כח, פ"ה. וזהו מכח לבנונית החלב שיונק, כמ"ש(. אולם הם 

קשות כאבן, שזהו כח הדין שבהם, כי שורשם דין, כמ"ש 

השינים,  אותיות  וז"ל,  מ"ב(  יב,  פרק  יג,  )שער  חיים  בעץ 

שהם זסשר"ץ, והם ה"ג מנצפ"ך, עכ"ל. ועיי"ש )ש"ד, 

פ"ה( ששורשם בשם ס"ג דבינה. ולהלן שם )שער כה, דרוש 

ב', מ"ק( כתב וז"ל, וכבר ידעת, כי כל השינים הם בחינת 

גבורות, ש' שורקת וכו', שהם קפ"ד קס"ו גימט' שן, 

עכ"ל. ולהלן )שער כט, פ"ג, מ"ב( כתב וז"ל, בימי היניקה 

ל"ב  אלקים,  ל"ב  בסוד  בז"א,  הבינה  מוח  גם  נתפשט 

ה(  דרוש  העמידה,  )דרוש  הכוונות  ובשער  עכ"ל.  שינים, 

וז"ל, ל"ב שינים, הם ל"ב נתיבות החכמה, שהם  כתב 

אלקים  בשמות  ששורשם  ועיי"ש  הנזכרים,  דינים  ש"ך 

בארוכה.  כמ"ש  מיתוק,  נעשה  באכילה  ועי"ז  שבחיך, 

)דרוש  ר"ה  ודרושי  ו'(,  )דרוש  הפסח  דרושי  עוד  ועיין 

)דרוש ג'(. ושם בפה, בשינים שורש  יוה"כ  י"ז(, ודרושי 

האכילה, ומיתוקה.

וכאשר בא להוציא הפסולת, זהו זמן שחוזר ומתעורר 

הדין כנ"ל, ולכן לא ישב במהרה ובחזק ולא יאנוס לדחוק 

עצמו יותר מדאי, כי עי"ז מעורר הדין, כנ"ל.

ויתר על כן, שלא ינתק שיני הכרכשתא, והיינו שע"י 

שבשינים  הגבורה  כח  מעורר  הדין  כח  התעוררות 

כנ"ל, והשינים לתתא אינם לבנות כמו שינים של מעלה 

אלא אדומות, דין, ויש חשש שמא כח הדין ינתק שיני 

הכרכשתא.  

י ֹלא ְיַקַּנח ְּבָיד ָיִמין.
בירור הלכה – סעיף י':

ביסוד  ע"א(  סב,  )ברכות,  בגמ'  טעמים  כמה  ומצינו 

הטעם לדבר. א. שמראה בה טעמי תורה. ב. שקושר 

נתנה  שהתורה  ד.  לפה.  שקרובה  ג.  תפילין.  בה 

]ועיין  ונתבונן בגדרי הדין לפני טעמים אלו  בימין. 

שו"ת צמח צדק )או"ח, סימן ד, ו( שלמד שטעם קושר 

בה תפילין וטעם שכותב בה הם ב' טעמים נפרדים, 

ולפי"ז יש ה' טעמים, אולם רוב ככל הפוסקים נקטו 

הוא,  חד  וקשירה  כתיבה  טעם  כי  טעמים,  ד'  שיש 

כמ"ש וקשרתם וכתבתם[.

וז"ל,  ה"ו(  פ"ה,  דעות,  )הלכות  הרמב"ם  כתב  א. 

יקנח  ולא  וכו',  בעצמן,  ת"ח  נוהגים  גדולה  צניעות 

מדין  הוא  עכ"ל. משמע שס"ל שיסוד הדבר  בימין, 

מדרכי  זה  אין  בה  שמקנח  שיד  והיינו  "צניעות". 

טעמי  בה  שמראה  ימין  יד  כי  להבליטה,  הצניעות 

תפילין,  בה  וקושר  לפה  בה  להושיט  ורגילין  תורה 

יש בה צד של הבלטה. אולם לטעם שנתנה התורה 

בימין, לכאורה אינו שייך לגדרי הצניעות.

יקנח  ולא  וז"ל,  ע"ב(  סא,  )ברכות  המאירי  כתב  ב. 

אלא  בה",  נעשים  קדושה  מיני  "שכל  מפני  בימין, 

תורה  טעמי  בה  מראים  ולכאורה  עכ"ל.  בשמאל, 

מפני  זהו  בימין,  נתנה  ותורה  תפילין,  בה  וקושר 



 ׀ נז בלבבי משכן אבנה

קדושה, אולם לטעם שרגילין להושיט בה לפה, זה 

אינו מטעם שנעשה בימין קדושה, אלא שלא יכניס 

פרור צואה לפיו. וכן מאיסות להכניסה לפה. 

ג. "בזיון". שאם ח"ו ישאר מעט צואה בידו, ואח"כ 

עצמן.  התפילין  של  בזיון  זהו  זו,  ביד  בתפילין  יגע 

ולכך כתב השל"ה והובא במג"א על אתר, וכן כתב 

באבצע  יזהר בשמאל  אתר, שאף  על  הגר"ז  בשו"ע 

וכן  התפילין.  רצועות  את  בה  שקושרים  אמצעית 

לפי הטעם שמראה טעמי תורה, והיינו שנוגע בספר 

עצמו )עיין רש"י על אתר. ועיין שו"ת מגדנות אליהו, ח"ב, סימן 

בפעולה  החסרון  אין  ולפ"ז  הספר.  בזיון  וזהו  עג(, 

של המקנח שמקנח ביד חשובה שנעשים בה מעשי 

יגיע דבר פרור צואה  קדושה, אלא בתוצאה, שח"ו 

לטעם  יותר  קרוב  וזה  קדושה.  בספר  או  בתפילין 

שימין קרוב לפה וע"ז יש חשש שיכניס דבר מאוס 

בשם  ט(  )ס"ק  הט"ז  לסברת  שורש  וזהו  והבן.  לפיו, 

הב"י שכשם שאין מקנחין בימין, כך אין מראים טעמי 

תורה בשמאל, כיוון שמקנחים בה, עיי"ש. 

ומקנח  בידו  תפילין  שאוחז  החשש  ששם  והבן, 

בזיון  אף  יש  ושם  התפילין.  יתלכלכו  ואזי  בה, 

שבשעה שאוחז באותה יד תפילין מקנח בה, ואף אם 

לא יתלכלכו התפילין יש בכך בזיון, והבן. ועולה ג' 

התפילין  יתלכלכו  א. שמא  לעילא.  מדרגות מתתא 

עצמן. ב. בשעה שאוחז בידו תפילין מקנח ביד זו וזה 

או  שהניח  ביד  לקנח  ג.  אחת.  בבת  ששניהם  בזיון, 

שיניח בעתיד תפילין, ודו"ק. ולפ"ז יש לעיין אם קטן 

צריך להקפיד על כך, כיוון שעתה אינו מניח תפילין 

אולם יניח לעתיד, משא"כ אשה שלעולם אינה מנחת 

תפילין, וכן אינה מראה בה טעמי תורה, ודו"ק.

לקנח  עדיף  ולכך  בעצם,  חשובה  ימין  כי  ד. 

בשמאל. ועיין גבורת ארי )יומא, נג, ע"ב( שדן בכך אם 

חשיבות  שאיכא  ולהצד  בעצם,  לימין  חשיבות  יש 

בעצם, הקשה מדוע הגמ' לא אמרה טעם זה, עיי"ש 

בהרחבה. ועיין לעין סימן ב', סעיף ד', וצ"ב.

הלכה פסוקה – סעיף י': 

כל שיכול לקנח יפה בשמאל יקנח בה ולא בימין. 

ואשה עדיף שתקנח בשמאל. 

פירוש על דרך הסוד – סעיף י': 

ימין  חשובה  מדוע  טעמים  כמה  אמרו  בגמ'  הנה 

שלכך אין לקנח בה. א. שניתנה תורה בימין. ב. שקרובה 

לפה בשעה שאוכל )ועי"ז מבזה האוכלין, אם יקנח בה, או שמבזה 

טעמי  בה  שמראה  ג.  ודו"ק(.  תורה,  דברי  בו  שמדבר  הפה 

חשיבות  זהו  ובפשטות  תפילין.  בה  שקושר  ד.  תורה. 

כללית של ימין, ולכך לא יעשה בה מעשה גנות של קינוח. 

אולם בעומק זהו טעם עצמי שסותר לצואה, ונבאר כל 

טעם וטעם.

א. שניתנה תורה בימין. דהנה אמרו )אבות, פ"ג, מ"ג( 

ר' שמעון אומר, שלשה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו 

כי  שנאמר  מתים,  מזבח  אכלו  כאילו  תורה  דברי  עליו 

תורה  והנה העדר  וכו'.  צואה  קיא  מלאו  שולחנות  כל 

ביד  מקנח  אם  ולפיכך  צואה.  לקיא  המאכל  את  הופך 

שנתנה תורה את הצואה, הרי זה סותר לתורה ומגלה 

את העדרה שהוא בבחינת קיא צואה. כי התורה עצמה 

היא בחינת אכילה, כמ"ש )משלי, ט, ה( לכו אכלו בלחמי 

וגו', וכאשר אומר דברי תורה בשולחנו מעלה אכילתו 

כאשר  וח"ו  צואה,  של  פסולת  אין  שבה  תורה  לאכילת 

מקנח ביד שניתנה בה תורה מגלה את ההיפך, ודו"ק.

ברכות,  רש"י,  )ועיין  אכילתו  בשעת  לפה,  שקרובה  ב. 

פעולת  והנה  דייקא(.  אכילה  שעת  כתב  שלא  ודו"ק  ע"א,  סב, 

אכילה היא "הכנסה" לתוכו, ולהיפך צואה הוא פעולת 

"יציאה", וע"ש כן נקראת צואה מלשון יציאה, כמ"ש 

ברע"ב )אבות, פ"ג, מ"ג( וז"ל, מלאו קיא צואה – וע"ש 

לו.  תאמר  "צא"  כב(  ל,  )ישעיה,  דכתיב  צואה,  קרויה 

צואה, עכ"ל.  צא –  וז"ל,  ל, כב(  )ישעיה,  ועיין  מלבי"ם 

אבהו  רבי  שמואל  ר'  ע"ב(  נז,  )שבת,  בירושלמי  ומקורו 

ועיין  לו.  תאמר  צואה  לו,  תאמר  צא  אלעזר,  ר'  בשם 

וכן הוא בעוד מדרשים. עיין  )שבת, פב, ע"ב(.  מהרש"ל 



שו"ע אורח חיים סימן ג' נח ׀ 

זוה"ק )קצ, ע"ב(. ואמרו )שבת, שם( צא תאמר לו, הכנס 

אל תאמר לו. ולכך אין לקנח צואה מלשון "יציאה" ע"י 

יד "המכניסה", ודו"ק.

ג. שמראה בה טעמי תורה, והיפך כך צואה שאין בה 

בחינת טעם ראוי, כי המאכל, הטעם שבו נבלע בחיך, 

ובפסולת היוצאת אין בה טעם אלא רק טעם לפגם, ולכך 

אסור לאכלו כי הוא שיקוץ )ולפ"ז יש חשש שמא יכניס צואה 

לתוך פיו ויאכלנו, ודו"ק(. ועיין ברמב"ם בהלכות מאכלות 

האסורות )פי"ז, הכ"ט(.

בחינת  תפילין  כי  והיינו  תפילין,  בה  ש"קושר"  ד. 

קשר, פתיל. והצואה היפוכו, לשון צא כנ"ל, נפרד, היפך 

קשר, שע"י הקשר מתחבר. וכמ"ש במי השילוח )כי תשא( 

נפתולי  כמו  וחיבור,  דבקות  על  מרמזין  תפילין  וז"ל, 

ב',  )חוברת  שלמה  יריעות  ועיין  עכ"ל.  נפתלתי,  אלקים 

הקדמה( חבר – דבק – לוה – צמד – פתל – חשק – רכס 

– אגד – קשר – צרר – אסף – קבץ – קהל – ועד – צבר 

– כנס, עיי"ש. ולכך דייקא נאמר ש"קושר" בה תפילין, 

ודו"ק. ועיין להלן סימן מ"ג.

והנה כל אלו טעמים מדוע לא לקנח בימין. ואולם 

מן  יוצאת  הפסולת  כי  בשמאל,  דייקא  לקנח  טעם  יש 

הגוף ע"י כח הדוחה )עיין שו"ע הרב סוף סימן זה לגבי שיעור 

וגדר מתי יש איסור בל תשקצו(, וכאמרם "שמאל דוחה וימין 

מקרבת". ולכך יש לקנח בשמאל, שבו מונח כח הדוחה, 

והקינוח הוא סוף הדחיה, והבן.


