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הרב נריה גוטל

בי לוז  ל"נסכוי"
לכבוד העור,
אהיה מראה מקו לאיגרת "שכוחה" של מר
בנוגע לעצ
הראי"ה קוק זצ"ל אל אליעזר ביהודה ,איגרת ש"נשמטה" ממקומה
ב"ספר האגרות" )כר ד'( ש היתה אמורה לתפוס מקו  ,לפי תאריכה,
ונחשפה ראשונה מגנזי האקדמיה ללשו ע"י מר מאיר מד ז"ל אשר
פירסמה בקוב" "זכרו ראיה" )ירושלי תשמ"ו="סיני" צז( .עסקתי באיגרת
זו במסגרת מחקר מקי %על התכתבויותיה של השניי  ,מחקר שמתפרס
בקוב" השישי מספרי "מרחבי " )ירושלי  ,תשרי תשנ"ז ,עמ'  323ואיל:
בי תחייה לחידוש  בי הראי"ה קוק לביהודה(.
מצר %אני את האיגרת ע עיקרי דיו היסטורי הנוגע אליה ישירות.
הלוז1

בברכה,

הרב נריה גוטל
האיגרת המובאת להל לא מצאה ,משו מה ,את מקומה בכר
הרביעי של "אגרות הראיה" .הג שלפי תאריכה )תרפ"ג( היא מתאימה
לסידור בכראיגרות זה ,למרות זאת איהשארת העתק ממנה בי גנזי
כתובי הרב קוק ,היא שהביאה ככל הנראה להעלמתה מידיעת עורכי
ומהדירי אותו כר ,ובעקבות כ ג להשמטתה מספר האגרות! מר מאיר
מד הוא שחש %אותה ,היפנה תשומתלב לאיגרת "שכוחה" זו וגאל אותה
מגניזתה תו שהוא נות לה פרסו בקוב" "זכרו ראיה" .2האיגרת עצמה
נמצאת באקדמיה לעניני לשו ,בירושלי .

.1

.2

מכתבי למערכת :אסיא נו עמ'  (1995) 125לעיל עמ'  ;6263אסיא נזנח עמ' (1996) 213
לעיל עמ' .63
קוב" זכרו ראיה ,מוסד הרב קוק ,ירושלי תשמ"ו בסיני צז ,ניסאלול תשמ"ה עמ' טו.
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 .1מבוא ורקע
נושאה של האיגרת :ביאור משמעה של המילה "לוז"  הא יש
להשוותה ,או להבדילה ,מ המילה "נסכוי" .כידוע ,מסורת נקוטה אצל
קדמונינו שעצ אחת יש באד אשר נשארת יציבה וקיימת ואינה נרקבת ג
אחר מותו ,ומעצ זו מקי" האד לתחייה לעתיד לבוא )מקורות מסורת זו:
ראה להל באיגרת אשר לפנינו ,ובהערותיה( .עצ זו קרויה במרבית
המקורות בש "לוז" ,א כי יש שמזכירי בעניינה שמות וכינויי נוספי :
"נסכוי" וכ "בתואל" )בזוהר( .שאל איפוא אליעזר ביהודה את עצמו א
הביטויי והכינויי מקבילי וזהי  ,או שלאמיתו של דבר הינ נפרדי
ומכווני לענייני שוני .
למעשה אי זו שאלה חדשה ,וכבר עמד עליה בפרוטרוט ר' יעקב
עמדי ,הכותב כ:3
אמר יעקב ,מעודי הייתי משתאה על המראה ,כשראיתי בספרי
מדברי אודות העצ הלז  לוז של שדרה ,ויש שקראוהו נסכוי...
ואמר שממנו בני גו! האד וא הוא לבדו נשאר בקבר אחרי רקבו
עצמות הגו! כי ממנו תתחיל התחיה לעתיד ...ולא נודע מה טיב של
שמות הללו שנתנו לו ...יותר מזה גדלה הפליאה כשלמדתי במדרש
הנעל פ' תולדות שנקרא בתואל רמאה ...ומי הרואה מאמר זה ולא
יפלא ממנו מה עני ש בתואל ...צער גדול היה לי ע"ד זה ,ובדקתי
בספרי פורש אי לה ,ועתה בהיותי עוסק בעני הראוני מ השמי
שכל ג' שמות הללו דבר אחד וכל דברי העצ אחת ה ...וזה שנקרא
בתואל גי' מת ע הכולל ...חסר א' ממספר מת לרמז על זה שאינו מת
אמיתי ...הוא כמו כ רמאי ...וכ ע"ד זה נקרא לוז שהוא גי' ד ע
הכולל שממנו חיות האד ...אמנ נחסר ממנו ג"כ א' במספר להורות
על זה כי הוא חי אצל המת ומת אצל החי ,וזה שקראוהו עוד נסכוי מל'
כי נס עליכ ה' רוח תרדמה ,שנראה כנרד וגי' קו ...ודי בזה לנבו.

לדידו של ר' יעקב עמדי )היעב""( ,שלושת המושגי  לוז ,נסכוי
ובתואל  אינ מכווני בסופו של דבר אלא לעני אחד .הכינויי אמנ
שוני  ,א הרעיו אחד.
ביהודה עצמו ,בכר החמישי של מילונו הגדול  אשר כבר פורס
וראה אור אותה שעה ,רש בער "לוז" את ההגדרה )חוליה מחוליות
השדרה ,שהאמינו הקדמוני שממנו תחית המת( ולצידה מקורות אחדי

.3

בסידורו "בית יעקב" ,מוצאי שבת  מחיצה ד :לוית המלכה בסעודה.
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מדברי חז"ל במדרש .מקורות אלה היו גלויי לפניו ,הוא לא נזקק לסיוע
בעניינ ולא על כ שאל ביהודה את הרב קוק )לכהפ"ח בכתב(.4
אלא שכעבור זמ ,משהמשי בעבודתו והגיע לאות נ' ולער "נסכוי",
שאל ביהודה את עצמו א זו אינה אלא מילה נרדפת לאותו מושג ,או
שמא מכוונת המילה השונה למושג אחר .מ האיגרות אשר לפנינו משתמע
שביהודה עצמו סבור היה כי החילוק בי המושגי נעו" בהבחנה בי
העצ ובי האיבר :הלוז הוא העצ  כפי שבא לביטוי מפורש במקורות
רבי  ,ראה להל בהערות האיגרת  ואילו הנסכוי הוא האיבר.
סגנו האיגרת מורה ,כי ביהודה סבר לראות בפרשנות הרב קוק למונח
"נסכוי" תנא דמסייע כנגד היעב"" אשר איחד את משמעות המושגי  .על כ
ענהו הרב קוק כי ג א מפרש הוא אחרת מ היעב"" את משמעות "נסכוי",
בר זה עדיי "אינו גור לי שלא אסכי לו שההוראה של נסכוי ושל לוז היא
כוונה אחת" .הכוונה אחת ,א כי הכינויי שוני  .מ האיגרת לא מתברר כהלכה
כיצד ביאר הרב קוק עצמו את משמעה המדוייק של המילה "נסכוי" )בדר
"הוראה של ביטוי פשטי" ולא "הוראה של רמזי "( א לכהפ"ח יודעי אנו
שהוא שולל את ההבחנה וההפרדה בי המושגי  .לדידו ברור כי לוז ונסכוי אינ
מכווני אלא לאותו מושג ,אשר מכונה בכמה שמות.
יתירה מזו; הרב קוק מוסי %ומדגיש כי לא נית לקבל את הבחנתו של
ביהודה בי עצ )לוז( ובי איבר )נסכוי( ,וזאת מאחר שרואי אנו כי
"בלשו חכמי אפשר לקרות ג לעצ בש אבר" .אדרבה ,עיקר די
טומאה לאבר מ החי ,למדוהו חז"ל לא פחות מאשר לשו עצ אד ,
ומוכח איפוא שיתופ ! בכל אופ אי שו מניעה מכינוי העצ והאיבר ג
יחד בכינוי דומה ,יהא זה לוז או יהא זה נסכוי.
כא המקו לציי כי בסופו של דבר הער "נסכוי" כלל לא מצא מקו
במילונו הגדול של ביהודה .הער "לוז" פורס כאמור בכר החמישי אשר
ראה אור עוד בחייו של ביהודה ,ואילו הער "נסכוי"  המתאי לפי אותיותיו
לשלהי הכר השביעי  לא פורס כלל .ככל הנראה החליט לבסו %ביהודה
שאי לו מקו כער בפני עצמו ,ולכ לא החל בהכנתו ולא הותיר רישומו בי
כתביו  ה אלה )כרכי וז( שלא היו חסרי אלא הגהה 5וה אלה שנותרו בי
.4

.5

א כי מסגנו האיגרת שלפנינו משתמע שקדמה לה איגרת נוספת )"ולמטרה זו הבאתי את
דברי המדרש רבה במכתבי ,("...בר מכתב כזה טר אותר.
מ .מד כתב בהקדמתו לאיגרת ,כי "הער נסכוי לא הובא במילונו ,שכ הכרכי מכר ו'
והלאה יצאו אחר מות המחבר" .במחילה ,בכ לא דק פורתא .כידוע ,כרכי וז כבר היו
ערוכי ומוכני ולא נזקקו אלא להגהה אחרונה שעה שהל ביהודה לעולמו .לכ ברור
שביהודה עצמו הוא שהכריע שלא להגדירו כער בפני עצמו ,והכרעת ההשמטה לא נפלה
על כתפי ממשיכי דרכו.
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דפי ניירות עזבונו ,היינו שאר הכרכי אשר סודרו ונערכו אחר מותו .למעשה
התקבלה בכ הכרעתו של הרב קוק אשר גרס כי אי בי "לוז" ובי "נסכוי"
מאומה ,וזה כזה לעני אחד ה מכווני  .משו כ אי הצדקה לראות ב"נסכוי"
ער עצמאי ,ולכל היותר יש להסתפק בהפנייה לזיהויו ע "לוז".
* * *
בשולי הדברי תופנה תשומת ליב של "דורשי רשומות" לתיארוכה
של האיגרת ,שלושה שבועות קוד מועד פטירתו של ביהודה ,בכו
כסלו ;6זאת דוקא באיגרת שעניינה מות ותחייה ,לוז ונסכוי.
הללו ודאי יוכלו לצר %זאת לסיפור אודות מפגש האחרו של הרב
קוק ושל ביהודה ,בערבשבת שלפני מותו .בשישי נפגשו ,בשישי השיב
ואמר ביהודה "אולי" )על אפשרות החזרה בתשובה( ,ובמוצאי שבת
נפטר .ש "הרהורי תשובה" וכא חזו "תחייה".

 .2האיגרת
ב"ה ירושלי ב' כסלו תרפ"ג
כ' החכ מר א .ביהודה מה שסרתי מדרכו של הרב יעב 7%בפירוש
ההוראה נסכוי ,מפני שנראה לי שא מוצאי הוראה של ביטוי פשטי
הוא יותר קרוב מהוראה של רמזי ,8איננו גור לי שלא אסכי לו
שההוראה של נסכוי ושל לוז היא כוונה אחת ,אצל דברי האגדה בעני
זה .ולמטרה זו הבאתי את דברי המדרש רבה 9במכתבי שמדברי ע"ד

ע זאת נכו הוא שאותיות נסכוי נופלות בדיוק בתוו ,בי כר ז' לכר ח' ,וא היה מוכרע
לחיוב הרי זה הער שהיה צרי לחתו את הכר השביעי אשר בסידורו הסופי עסק ב
יהודה אות ימי  ,בשלהי ימי חייו.
 .6אגב כ יצויי כי כבר מרדכי ב הלל עמד על העובדה שתארי זה ,כו כסלו" ,יו פורענות"
היה אצל ביהודה .ג "יו משפטו של ביהודה ,כאשר שפטו אותו לחובה ,חל בשני
לחנוכה ,ביו העשרי וששה לחדש כסלו .עברו עשרי ותשע שנה בדיוק מיו ליו  ,וביו
השני לחנוכה ,כו כסלו ,גווע ביהודה ונאס %אל עמיו .הגורל הרע הכי לו יו צרה ומצוקה
עוד לפני דור של   "...תולדות אליעזר ב יהודה ,ירושלי תרפ"ג ,עמ' ) .27וראה ש עמ'
 :2827סנגוריה על קהילת ירושלי  ,ובראש ר"ש סלאנט ,אשר יד לא היתה באותה
מלשינות(.
 .7סדור בית יעקב ,לר' יעקב עמדי  היעב"" ,מוצאי שבת  מחיצה ד :לוית המלכה בסעודה;
ראה לעיל  "מבוא ורקע".
 .8כלומר ,הרב קוק ביאר משמעה של המילה "נסכוי" באופ פשוט יותר מרמיזותיו של
היעב"" אשר נקט דרכי גימטריאות .אמנ ביחס לעיקר השוויו לוזנסכוי ,הסכי עמו.
 .9בראשית רבה כח ,ג" :ויאמר ה' אמחה את האד  ...רבי יוחנ בש ר"ש ביהודה אומר,
אפילו לוז של שדרה שממנו הקב"ה מצי" את האד לע"ל נמחה .אדריאנוס שחיק עצמות
שאל את רבי יהושע ב חנניא ,א"ל מהיכ הקב"ה מצי" את האד לעתיד לבא ,א"ל מלוז
של שדרה .א"ל מני אתה יודע ,א"ל איתיתיה לידי ואנא מודע ל .טחנו בריחי ולא נטח,
שרפו באש ולא נשר ,%נתנו במי ולא נמחה ,נתנו על הסד והתחיל מכה עליו בפטיש ,נחלק
הסד ונבקע הפטיש ולא חסר כלו ".
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העצ שממנו הקב"ה מצי %את האד בתחה"מ .וג המדברי ע"ד
הנסכוי כתבו כ שזהו העצ שממנו הקב"ה מצי %את האד בתחה"מ.
וג המדברי ע"ד הנסכוי 10כתבו כ שזהו העצ שנשאר קיי עד
תחה"מ .והביא הדברי בספר אלי' רבא על או"ח 11שהי' קדו בזמ12
ועכ"פ לא ראה את דברי הרב יעב" .%ומזה מבואר שהיו מקורות
לפניה שהנסכוי הוא הוא הלוז ,שנזכר במד"ר הנ"ל.
13
והביא דברי הא"ר מחבר אחרו בעל משנה ברורה על או"ח בסי' ש .
ודיוקו של כבודו שבי עצ ואבר ,14אי אפשר לבטל על ידו את השיווי

.10

.11

.12

.13

.14

קרוב לכ ג בויקרא רבה יח ,א ובקהלת רבה על הפסוק "וינא" השקד"; וכ ראה ג
בילקוט שמעוני בראשית רמז מז ובחלק ב רמז תתקעט )יב( על הפסוק "ויסתבל החגב".
אמנ יצויי כי במהדורת של תיאודוראלבק )ב"ר ח"א עמ'  (261לא גרסו "לוז" אלא "ני"
שזרה שממנו הקב"ה מינ" את האד " )ור' ש הערה  .(4וכ בילקוט שמעוני מהדורת מוסד
הרב קוק )בראשית ח"א עמ'  (162ג כ לא גרסו "לוז" אלא "נ" שדרה" )ור' ש בהערה(.
כ ראה ויקרא רבה מהדורת מרגליות )ח"ב( שכ גורס "מלוז של שדרה" )ור' ש חילופי
נוסחאות ,והערה  .(1מכל מקו רוב הדפוסי נקטו "לוז" ,וכ פירשו וביארו פרשני על
אתר )חידושי הרד"ל" ,רש"י" ,מתנות כהונה ,מהרז"ו ,יפה תואר( ,תו שחלק ג עורכי
השוואה :לוז  שקד  אגוז ,ומבארי בהתא לכ את לשו ההנצה אשר הוזכר בנידו.
כ ג נקטו במפורש תוס' בבכורות ח ,א ד"ה תרנגולות" :עוד אמרינ וינא" השקד  זה לוז
של שדרה ,ממנו עתידי להחיות לעתיד לבא" )וראה תוס' בבא קמא טז ,ב ד"ה והוא:
"דאמרינ במדרש שיש עצ בשדרו של אד שממנו נוצר לעתיד לבוא ,ואותו עצ חזק
וקשה כל כ שאי האש יכול לשורפו וכו'"( .כ ראה ג בערו השל  ער לוז )ובער:
נ" ,סדר ,שזר( .כל זה הוביל להשתרשות המושג "לוז".
)יתירה מזו; יש שא %קישרו בי "לוז"  דיד ,ובי לוז  העיר ,בנוגע למיתה ותחייה .ראה
סוטה מו ב ,בראשית רבה סט ז ,ערו השל ער לוז ,וכ ציוני על התורה  פרשת ויצא:
ואול לוז ש העיר לראשונה .לדיד אי כל מקו לספק שאכ הכינוי הוא לוז(.
ב"י או"ח סימ ש" :ובסדורי מפרש אבר אחד יש באד ונסכוי שמו ואינו נהנה באכילה אלא
במוצאי שבת"; וכ כתב הט"ז ש  ,ופרי מגדי במשבצות זהב ש כתב" :אבר א' ונסכוי שמו,
וי"א לוז" ,ואי בי זה לזה אלא שינוי הש  .א %הלבוש כתב ש " :ואמרו חכמי אבר אחד נברא
באד ונסכוי שמו ואינו נהנה בשו אכילה שאכל האד אלא כשיאכל במ"ש ללוותה" .ובספרו
מטה משה הארי ר' משה מפרמישלא לבאר שמה ועניינה של עצ זו ,ראה ש ; )באשר למזונה:
א מסעודות שבת ,א מיי הבדלה או מזו מוצ"ש ,וא אינה נהנת כלל מאכילה ושתיה  ראה
ספר מעבר יבק שפת אמת מאמר ב פ"ו; ובניצוצי זוהר לפרשת תולדות ד %קלז א אות יא(.
אליה רבה או"ח סימ ש אות ב ,מציי לדבריה של הלבוש והמטה משה הנ"ל  "וממנו
נתהוה האד בעצ הטיפה ,וכאשר ימות האד  ,העצ הזה אינו נימוח ואפי' יכניסו באש
אינו נשר %וברחיי אינו נטח ,בפטיש אינו מתפוצ" ,וממנו יחיה האד לעת התחייה והוא
המקבל עונג ועונש אחר מיתת האד  .ועצ זה שרשו ועיקרו מעצ השמי " .וש אות ג:
"לא נהנה מע" הדעת  אותה עצ  לכ אינו נפסד .שמעתי".
ר' אליה )בר' בנימי וול (%שפירא ,יליד פראג שנת ת"כ ) ,(1660רב בקל וטיקטי ,עמד
בראשות ישיבה בפראג .חיבר ספרי רבי  אשר רוב אבדו בשריפה גדולה  ונפטר בח'
ניס תע"ב ) .(1712ראה אטלס ע" חיי  ,כר ז )אחרוני ב( עמ' .119
משנה ברורה או"ח סימ ש סעי %קט ו" :ואמרו הקדמוני אבר אחד יש באד ונסכוי שמו ,וזה
האיבר נשאר קיי בקבר עד עת התחייה ,ואפילו אחר שנרקבו כל העצמות ,וזה האבר אינו נהנה
משו אכילה כ"א מסעודת מלוה מלכה"; ובשער הציו סעי %קט ז ציי לטעמו של האליה רבה.
על הגדרת אבר  ראה מילו ביהודה כר ראשו עמ'  ,3837ועל הגדרת עצ  ראה
מילונו כר תשיעי; באשר להגדרות הלכתיות ,ראה אנציקלופדיה תלמודית ,כר א:
אברי ; וכ אנציקלופדיה הלכתיתרפואית כר א :אבר.
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בי לוז לנסכוי
של התוכ .ובלשו חכמי אפשר לקרות ג לעצ בש אבר ,ועיקר
הדי שאבר מ החי הוא מטמא כדי טומאת מת למדנו בספרי
מהתיבה של בעצ אד ,והביא הדברי הרמב" בפרק ב' מהלכות
טומאת מת הלכה ג' .16אלא שאנו דורשי שהתנאי של עצ זה הוא
שיהיו בו ג גידי ובשר 17ואז יכונה בש "אבר" ,אבל התורה קראה
זה האבר בש בעצ אד ,וא מצאנו במדרש של התנאי
הקדמוני ,שעצ ואבר הוא מושג אחד ,ודאי שאי לנו להקפיד ע"ז
א משתת! המושג הזה במדרשי מאוחרי ובדברי מחברי בעלי
אגדה וסוד.18
בכבוד,
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 .15ספרי חקת פיסקה קכז" :או בעצ אד  ,זה אבר מ החי ...שני עצמות נאמרו בעני ,או
בעצ אד זה אבר מ החי ,וכל הנוגע בעצ זה עצ כשעורה".
" .16אבר שנחת מ האד הרי הוא כמת של  ...מפי השמועה למדו שלא בא זה אלא לטמא
נוגע באבר שפלטתו חרב".
 .17הלכות טומאת מת ,ש " :במה דברי אמורי  ,כשהיה האבר של כברייתו  בשר ,גידי ,
עצמות ,שנאמר או בעצ אד  ,עצ שהא כאד  :מה אד  בשר גידי ועצמות ,א %אבר מ
החי עד שיהיה כברייתו  בשר גידי ועצמות" .וראה ברמב" הלכות מאכלות אסורות פרק
ה הלכה ב )וראב"ד ש  ,ורשב"א חולי סו %פרק ז  מש הרמב"  ומגיד משנה ש (
ובאנציקלופדיות הנ"ל בהערה .13
 .18כאמור לעיל ,ב"מבוא" ,בספרי בעלי הסוד מצוי ג כינוי נוס"  %בתואל" ,אשר א %הוא מכוו
לאותה עצ המכונה ג "לוז" ונסכוי" .ראה זוהר תולדות  מדרש הנעל  ד %קלז ,א" :בת
בתואל ...רב הונא אמר לא כ הוא ,ואנא הוית בכרכי הי ושמענא דהוו קרא לההוא גרמא
דשדרה ,ההוא דאשתאר בקברא מכל גופא ,בתואל רמאה .שאלית עליה ,אמרו דהוא כרישא
דחויא דאיהו רמאה ,וההוא גרמא הוא רמאה מכל שאר גרמי .דתאנא אר"ש ההוא גרמא למה
דאשתאר בקיומא יתיר מכל שאר גרמי משו דאיהו רמאה ולית סביל טעמא דמזונא דבני נשא
כשאר גרמי ,ובגיני כ הוא תקי %מכל גרמי והוא ליהוי עקרא דגופא אתבני מיניה"; כ ראה
זוהר נח סט א ,וארא כח ב ,שלחל קסד א ,סו %ואתחנ רע ב; ובנצוצי זוהר תולדות ש
אותיות טיב ווארא ש אות ג; כ ראה מדבר קדמות מערכת ל אות ה; חסד אברה
)אזולאי( מעי רביעי נהר נב; מעבר יבק  שפת אמת ב פו; אור החמה נח סט א; מדרש
תלפיות ענ %אד  ,מעשי לעשרת הדברות  ה ועוד.

