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העליונים לאורות ציורים הם  המשכן פרטי כל 

פרסאות  אלפים  רל "ו העולה פקוד"י אל "ה בסוד

בראשית  יוצר של קומה  שיעור

השראתאלה הוא המשכן  הנה המשכן פקודי 

ושם  הרמב"ן, שהביא כמו  הק ' השכינה

בחי ' המלכות  שורש  היחוד  סוד שהוא הכרובים

ואיתא  הק', רל"ואהשכינה עולה פקוד "י  אל"ה דגי '

של  קומה שיעור שהוא פרסאות אלפים רל"ו  וה"ס 

בראשית יוצר בראשית  פ"ז,יוצר  מ"ד שער ע"ח (עי'

ע"א) נ "א דף  הוי "ה שעה"ק שם מלואי ד' וה"ס ,

רל"ו עולים כוללים ד' ועם רל"ב העולים עסמ"ב

הלשם  שמותבכמ"ש  על בנוי המשכן  כל והנה .

של  המדרגות  כל של ציורים בבחי ' והוא הק',

השמות כי  רחל, של הדרך  שהוא הקדושים השמות 

והציורים  לאה, של דרך הוא אותיות בבחי ' עצמם

על  לעורר  איך  אופנים ב' והם רחל, של דרך  הוא

_________________________

שהוא א . כיו"ר סוד הרי נו"ן כ"ף  שי"ן מ"ם כשממלאים המשכן, מלא י"י כבוד סוד וז"ל: תרומה פרשת  עמוקות  מגלה עי'

הפשוטות  אותיות  של השורש בלא הנ "ל מלא משכן של אותיות  מספר (ר"ל משכן של נעלם המשכן, פקוד"י אל"ה בגי' רל"ו סוד

סוד  היודע  ישמעאל ר' של היכלות  בפרקי דאיתא רל"ו, שהוא פקוד"י אל"ה מנין הוא שלו וחשבון רל"ו), עולה משכן של

בחוץ  להיות  הוצרך למשכן נכנסין כשהיו וכמו בדבר, ערבין ועקיבא ואני עוה"ב, בן שהוא לו מובטח בראשית  יוצר שיעור

חומות  ד' כי חומ"ה, פעמים ד' הוא משכן נעלם גם דינור, בנהר אותה מרחיצין למעלה עולה כשהנשמה כן לרחצה, כיו"ר

עכ"ל. וכו', המקיפים נהרות ד' הן הן העליון למשכן שנכנסין קודם מקיפים

דור ב. (אנשי רצו כי עוד הראשונים וכתבו וז "ל: הפלגה דור בענין ע"ד) נ"ג דף  ח ' אות  ו' פרק  ז ' (שער ושערים הקדמות  עי'

לכלול  בזה מחשבתם והיה נח) פ ' הרקאנטי על הלבוש  ובפי' פ"ט בחייט (ע ' פרסאות  אלפים רל"ו המגדל גובה לבנות הפלגה)

מספר  והוא רל"ו, גימט ' כ"ח  ור"ב ומילות כח  ורב אדונינו גדול בפסוק הרמוז  כולה העליונה והשפע ההנהגה כל את עי"ז בתוכו

רל"ו. הוא הרי כנודע , דעסמ "ב מלואים הד' כל יוצא ממנו אשר הכללית דהוי"ה אותיות הד' ועם רל"ב, שהם עסמ "ב שמות  הד'

פרסאות  רבבות אלפים רל"ו הוא בראשית יוצר של שיעורו כי ובכ"מ ) ובציוני בחייט  (הובא דר"י בהיכלות  שאמרו מה והוא

שהוא  עסמ"ב שמות  בהד' כולו אצילות בכל אשר ית "ש וגילויו אורו על הוא והכוונה כ"ח , ור"ב וכמנין מעלה של מפרסאות

גדול  הפסוק  כי ע"ב) קע "א (תרומה בזוה"ק וכמ "ש  הארץ, כל אדון בהמלכות כולם ומתגלים נכללו והם כנז ', רל"ו במספר

דעסמ "ב  הרל"ב עם פשוט דהוי"ה אותיות הד' שהם דרל"ו האורות באותן כי הארץ. כל אדון דאיהו קאמר תתאה בדרגא אדונינו

ההנהגה  כל נכלל והרי תמיד, אותם מנהגת  היא בזה וכן כולן. בי"ע העולמות  כל את והמציא הוציא מלמעלה, בה הנכללים

גובה  את לבנות  רוצים היו לכן פ"ה) הזמירות  שער ובפע"ח  פ "ז השמות שער בע"ח  הרל"ו מספר בענין עוד (וע ' הרל"ו במספר

ומעון  מקום עי"ז לה שיהא וכדי בהמלכות, הכלולים האורות  כללות מספר לכל מכוון שהוא משום רל"ו במספר ג"כ המגדל

מ שהוא מלמעלה אותה לנתק כוונתם והיה בתוכם, אור לשכון בלתי לבדה אותה אצלם ולהמשיכה האצילות, כלל שהוא ז"א

עכ"ל. וכנ "ל, למעלה ויחודה התורה



לנפשך  חכמה דעה ד

פרטי כל ידי על העליונים בעולמות היחודים ידם

רל"ו עולה המשכן פקוד"י אל"ה ולכן  המשכן,

הפרטים  כל כן וכמו  כוללים, ד ' עם עסמ"ב שה"ס 

של  הסודות  כל ידם על מתעורר  המשכן , ציורי  של

שלמעלה  ואף  קומה, השיעור  סוד בפרטי מעלה

ח"ו, ותמונה אות ציור שום בלי פשוט רוחניות  הוא

שהקב"ה  דרכים יש מ"מ ח"ו , גשמיות  שום ובלי

של  דרכים ב' שהם למעלה, להדבק  איך  לנו נותן

ידם  ועל המשכן, תמונת שהוא ציור ושל שמות 

למעלה. בשרשם אלו  בחי' ולעורר להתקשר אפשר

במדרגת  רק  והם  העבודה  תחילת הם האותיות 

הם והאצילות  החכמה אך בריאה ובבחי' בינה

אותיות  מבחי' למעלה  שהוא רעוא בחי'

במגלהוהנה ח')כתיב ו' לבוש (אסתר 'יביאו 

רכב  אשר  וסוס  המלך  בו  לבש  אשר מלכות 

הנה  בראשו '. מלכות כתר ניתן ואשר  המלך עליו

שהוא  המלבוש עולם בחי' הוא מלכות  לבוש 

של  לבוש יש ושם העולמים, כל בורא של הלבוש 

שמהם  ואחור  פנים שערים רל"א בסוד אותיות  כ"ב

עליו רכב אשר וסוס כידוע. המלבוש  אריגת נעשה

והוא  סוסים, הנקראים האותיות  סוד  הוא המלך

מרכבת שהוא העשיה דעולם המרכבה בבחי '

סוסים עם שהיה פ"ו)זכריה זכריה והנה (עי' כידוע.

הן  הק' השכינה של הבחי ' ב' כוללת  המלכה אסתר

בחי ' היא אחד מצד כי  לאה, בחי' והן  רחל בחי '

עולה  הנעלמת י ' עם דאסת"ר האר"י כמ"ש  רחל

רחל. בחי' והוא במלואו, אדנ"י שם שהוא תרע"א

לאה. בחי ' שהוא אימא בחי ' כנגד  אסתר ומאידך 

תמונה בחי ' גם כוללת  שהיא רחל )והרי וגם (סוד 

אותיות לאה)בחי ' מאה"כ (סוד להבין צריך ולפי"ז ,

על  רק  מדבר  שלכאורה וגו ' מלכות' לבוש 'יביאו 

הם  ממש אותיות ולכאורה אותיות, של המדרגה

מהאותיות, למעלה היא החכמה אך בבינה רק 

המלכות, שהיא ברתא יסד דאבא הוא כללא והרי 

מאותיות, למעלה הוא חכמה שהוא אבא בחי ' והרי 

הוא  הבריאה עולם הרי  העולמות בכללות  כן וכמו 

בחי ' הוא קה"ק  בהיכל ושם דכללות בינה בחי '

בחי ' שהוא ולמעלה האצילות  מעולם אך האותיות ,

במציאות וביטול רעוא רק יש  דכללות  חכמה

הלשם  שהביא וכמו אותיות, מבחי' למעלה שהוא

כידוע  הגר "א למה ג עפי"ד להבין  צריך  ולכאורה ,

_________________________

הבירורים ג. בתיקון פעולותינו כל הנה הוא אמנם וז"ל: ע "ד) ל"ח  דף  א' אות כ"ב ענף  ג' דרוש  (ח"ב הדע "ה בספר לשם עי'

אשר  ותשוקה רצון כל כי לבד, והתשוקה הרצון ע "י רק אלא וגופניית , מעשיית  פעולה שום ע "י אינו הנה להאצילות, הראויים

ותשוקה  ורצון ונפש בלב נעשים כאשר התורה, ולימוד התפילה בעבודת וכן ומצוה מצוה כל במעשה הקב"ה אל מאתנו יש 

תשוקה  רק אלא כלל, מחשבה שום בלי הפשוט  הרצון והוא עצמו, באצילות עולה הוא והתשוקה הרצון אותו הנה ית "ש, אליו

דרגא  והוא פיהו, מנשיקות ישקני בסוד ברוחא רוחא התדבקות והוא תשוקתו, ועלי לדודי אני לי, ודודי לדודי אני ובסוד לבד

בהגר"א  ע' דרעוין. רעוא הרצון התגלות  הוא שאז במנחה, ובשבת  בנשיקה מת  ולכן בו, אדבר פה אל פה ע "ה רבינו דמשה

אין  כאן בטמירו, טמיר הז' היכל רע"ד) (ל"ז  פקודי היכלות ובקיצור ע "ג) כ' דף  ו' היכל בראשית  (בהיכלות אור יהל בספר

יסתלק ורעותיה יכוון, לביה מרחשין, ושפוותיה דפומיה ובעוד ע"ב) רי"ג (ויקהל בזוה"ק מ"ש והוא עי"ש . וכו' ק"ק  כלל גוף 

הפנימית  והתשוקה הפשוט הרצון על הוא והכוונה יכוון, לביה מ"ש על נוסף כו', יסתלק  רעותיה אמר הרי כו'. לעילא לעילא

אשר  וזה האדם, של הפנימי כח  והוא ממש , באצילות עולה אשר לבד זה הנה הכוונה, על נוסף  ונפש, בלב מהעובד נמשך  אשר

כו', שבשמים לאביהן מפרנסים ישראל כו', דקוב"ה עינוגא דלעילא אכילה והוא לה', ניחוח  ריח  אשה לקרבן למעלה עולה

ע "ב). ז' (ויקרא בזוה"ק זה כל כמ"ש וכו', אלקיכם לה' אתם בנים כו', בהו אחיד והוא ביה אחידן ישראל

באצילות  העולים הניצוצין אורות הם למעלה, העולים דהאדם והתשוקה הרצון שהם מגשם, המופשט פנימיות  הכחות ואלו

המתחדש  האצילות  למציאות  הם ומתתקנים למעלה, מלמעלה וברכה אור בהם ניתוסף  שם עולים וכאשר מ "ן, בסוד מהבירורים

אבל  פ "ז). ז' (שער בהקדו"ש  שביארנו כמו לשרשן חוזרים הראשונים כי מע "ב, תמיד יום בכל בטובו המחדש ובסוד עת , בכל



תשע"ד פקודי  פר' השל"ס

בחי ' שהוא מלכות  לבוש על דייקא זה בפסוק מדבר 

למטה  אותיות  בחי ' הוא סוס וכן כנ"ל, אותויות

רק  הוא שאותיות מקאזניץ המגיד  ווכתב בעשיה.

היחוד  אך  להיחוד, הכניסה רק  והוא העליה, תחילת 

אותיות. מבחי ' למעלה הוא עצמו

הרעוא  מדרגת  הן נכלל  הוי"ה שם  בסוד

האותיות  מדרגת  והן מהאותיות  שלמעלה 

ז"א  הוא ועתיק עתיק  הוא ז"א בסוד בדקות 

קודם אך בענין מפאנו  הרמ"ע כתב כבר  באמת

וכו', בלבד ושמו הוא היה העולם שנברא

מבואר  הוי "ה שם וסוד  וכו', הגנוז שמו  סוד וביאר

מבחי ' שלמעלה הבחי' שהוא חב"ד בכתבי 

כל  באמת כולל הוי"ה שם ואמנם אותיות .

מהאותיות למעלה והן  האותיות בחי ' הן המדרגות

המלך בעמק פרקוכמ"ש  ארבע קרית  י"ד  (שער

בלשםדקנ "ג ) וכן בתחילתו , קדים הפונה שער (עי'

המלבוש ) עולם שורש  אומר בסוד יהודי כאשר ולכן  ,

כל  בזה כולל הוא הוי "ה, קדוש קדוש  קדוש 

עתיק  הוא ז "א והרי ז "א, הוא הוי "ה כי  המדרגות,

מרן  כמ"ש אחד אחדות והכל ז"א הוא ועתיק 

ע"ב)הרש "ש ל "ד  דף תכלית(נה"ש  עיקר וזה ,

כתרים  ב' כנגד שהם ונשמע נעשה בסוד העבודה

וא"א  לא"א ז"א להעלות  והיינו  א"א, ושל ז "א של

וכו ' מעתיק בפנימיותו ויקהלמקבל חכמה דעה (עי'

תורה) באור צדק  הצמח בשם לעלותתשע"ד  וצריך  ,

מ"מ  אך מהאותיות , למעלה עד  האותיות מבחי '

בזה. זה נכללים כי  סתירה זה אין

במקום דבי"ע  האותיות  בחי' לכלול  צריך

באצילות  בהון חד וגרמוהי איהו  בבחי' היחוד

במאור  ואור מטי ולא מטי בסוד מזה ולמעלה 

הנקראתוהנה  משה בכלת  נדבק רבינו משה

רחל  פנימיות היא באמת אך לאה,

_________________________

הוא  ומצוה, מצוה מכל העולה הנז ' הפשוט הרצון ורק  דבי"ע , ובספירן בבי"ע רק עולים אינם כוונותיהם עם המצוות  כל פעולת 

התשוקה  נשלם לא כי שבגוף , כלים הג' דכל הכחות  כל ע"י ויוצא נמשך  הוא והנה ממש . באצילות  לדרגא מדרגא עולה אשר

והג' הגוף . שבכל כולם הכחות  מכל שמתמצה אחר רק  אלא הראוי בכל בי"ע,הפנימית  עולמות  הג' בחי' נגד הם שבגוף כלים

שהוא  הקדשים בקודש למעלה העולה הוא מהם ונתפשט  שנתמצה מה ולכן ג', שער הקדו"ש בספר בזה בארוכה שביארנו וכמו

מכל  ונזדכך  שנתפשט מה רק  וגם דהבי"ע , תיקוני בכל להתתקן שנשלם אחר אלא באצילות עולה אינו כי ונמצא האצילות .

עכ"ל. וכו', היטיב כ"ז והבן דהבי"ע, והחומריות הגופות

ח')ד . ט"ז (תהילים תמיד' לנגדי הוי"ה 'שויתי סוד וזהו הוי"ה. לשם רומז הכל איך בעיניך  רואה הנך שם: המלך עמק וז"ל

שאר  לאפוקי ויהיה, הוה היה והוא הנאצלים, כל ותופס  עצמותו, אור עד הפנימי שפע ומושך כולם, הכוונות כל כלל שהוא

השלום  עליו רבינו משה כוונת  ממש  וזהו נשמה. סוד שהיא עצמה הוי"ה אור שהיא במקוריהם נבלעים לעתיד שיהיו שמות 

שם  על מעמיד מצוה כל של רמזיו מגמת  וכל מצות, תרי"ג על שעשה מהימנא הרעיא בספר ובפרט ובלימודיו, תפילותיו בכל

הנביאים. כל אדון היה ולכן אצילותו, ושורש  מידתו הוא כי בו, שקרא למי כנודע  הוי"ה

והייתי  הוי"ה, שם אותיות  פז אדני ארבע על מיוסדים כולם והברכות  להתפילות  כוונתי לקחתי חברייא, דמן זעירא הקטן אני וגם

נאמר  זה ועל להם. שזכה מי אשרי העליונים, השמים ארובות  ופותחים החכמה, מפתחות  ממש שהם נפלאות ורואה מרגיש

הארץ  עמי כל 'וראו בך ויקויים ופחד, נזק  מכל ויצילך  המרכבה במבואות  אורחותיך" יישר והוא דעהו דרכיך "בכל ו') ג' (משלי

קודש  הוא אותיות  כ"ו בו שיש  ופסוק פסוק שכל מנוחה' ה'ברית אומר ולכן י'). כ"ח  (דברים ממך' ויראו עליך נקרא יי' שם כי

כ"ז  אלא אינם מנצפ"ך  עם הקדושה תורתינו  אותיות כל ולכן עצמו. השם שכן מכל חביב, כך  כל שלו המספר אם ומה קדשים,

ידי  על מלמעלה היורד הגדול ואורם הפרצופין לבנין וברכה ברכה שבכל הוי"ה בשם לעולם תכוין ואם והכולל. השם כמנין

עכ"ל  עליך, ומסטין מקטרג שום לך  יהיה ולא למטה, ונחמד למעלה אהוב ותהיה ותרויח תצליח תדעהו, דרכיך בכל לכן כוונתך ,

א'. ענף חיים עץ הקדמת בביאור תשע"ג החכמה ים היטב ועי' המלך. עמק
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במקו "א  שצריך הכמשנ"ת  דקים דברים והם ,

התורה  כל אך  אותיות , היא הק ' דהתורה להבין ,

שם  ה"ס אות  וכל תיבה וכל ב"ה הוי"ה שם היא

ושמו הוא נאמר  שעליו ית' שמו שהוא ב"ה, הוי"ה

בחי ' בי"ע בחי ' שהם מאותיות לעלות  וצריך אחד,

בי"ע לאה עצמות נעשה שממנה ראשונה חוה (בסוד 

פ"ב) ל "ב שער ע"ח למעלה עי' שהוא לאצילות 

מ"מ  מהאותיות למעלה שהוא הגם אך מהאותיות .

וחיוהי איהו  בבחי' דקים כלים בחי' שם יש בדקות

שמות בחי' שיש והיינו באצילות , בהון  חד וגרמוהי

בסוד  אלקות ובבחי ' בדקות  הוא אך  הכלים בסוד

בעולם  מזה ולמעלה בהון , חד וגרמוהי  איהו

מזה  ולמעלה מטי , ולא מטי בבחי ' הוא העקודים

הדק . מן  דק בחי' והוא במאור  אור  הוא

הגנוזה המלכות  בסוד הק ' בשכינה  דבוק  הצדיק

ה'כתרים כ'ל כ 'תר ככ "ה  סוד ושם  ברדל"א

לבוש בסוד האותיות בחי' גם  שם ונכלל 

מלכות 

הגנוזה והנה  הק' השכינה שהיא המלכה אסתר

האמונה, עיקר  היא הק ' והשכינה ברדל"א,

אך  הגמורה, בפשיטות  הוא האמונה עיקר ובודאי

כמאה"כ  ב"ה הוי"ה שם בסוד הוא האמונה שורש 

אלקי ה' הנקרא סוד  שהוא אלקיכם, הוי "ה אני 

הכולל  הוי"ה שם בבחי' הדעת  שורש  והוא ישראל,

שנאמר  מרדכי  שהוא הצדיק ולכן  המדרגות . כל

למדרגה  ועלה ביקרו , חפץ המלך אשר איש עליו

הכתרים  כל כתר  ר "ת  שהוא לאיש  יעשה ככ "ה של

דבוק  הוא שם ובודאי  הגמור, היחוד  מקום שהוא

מ" אך הק ', סוד בשכינה יש  ששם סתירה אינו  מ

שם  ויש המלבוש , סוד שהוא מלכות  לבוש של

סוסים  בחי ' גם בו ונכלל דקות , בבחי ' אותיות 

היחוד . במקום הנכללת דקה בבחי '

השמות  בחי' גם כולל  תמיד לנגדי ה' שיויתי

שלמעלה הרעוא בחי' וגם בפשיטות  והאותיות

שלמות  שהוא דרשב"ש הטיול וה "ס מהאותיות

עת  בכל  הצדיקים  של  והדבקות היחוד

ה'כי  משיויתי  דעתם מסיחים אינם הצדיקים

סוד  והוא הק ', השמות  כל הכולל תמיד  לנגדי

ר' שהוא ברק  בבני  תורה למדו  המן  של בני  מבני 

י'הו "ה  ש 'יויתי  ר "ת  הוא ושיל"ת  שילת , בן  שמואל

נהורין  ש"ע הוא בר "ק בנ"י וסוד  ת'מיד , ל'נגדי

לגמרי רעוא בחי ' והיינו  הק', באר "י  כמ"ש 

בבחי ' הגמור היחוד  בסוד  אותיות מבחי ' שלמעלה

דבוק  היה מ"מ אך  בשרשה, במלכות הדבקות

תמיד  לנגדי ה' שיותי בבחי' הוי "ה שם בסוד

בפנמיות ואמנם הק', שמות בחי ' שהוא בפשטות

והיה  מאותיות למעלה הגמור  יחוד  בבחי' היה

בכל  העליונים בעולמות  שמטיילים הטיילים בבחי '

מ"מ  עת, בכל והדבקות היחוד  בשלמות  ויום יום

דקות בבחי' הק' בהשמות בפשטות גם דבוק  היה

מקושר  לעולם הכתר כי בראשו, מלכות  כתר  בסוד

_________________________

הג'ה. והם דרעוין, רעוא בסוד הרצון היכל במקום רבינו דמשה דמש "כ מו"ר שם וביאר באורך תשע"ב נשא חכמה דעה עי'

הנגלה  בחלק  דהיינו אותיות  בבחי' דמשה מדרגה הוא זה כל שבת , דמנחת  דרעוין רעוא בעת שנסתלקו ודוד משה דיוסף  צדיקים

היחוד  פנימיות הוא קה"ק  דהיכל כאן ומש"כ הצמצום, שלאחר ואבי"ע  דא"ק  ההוי"ה בבחי' התורה כח  שהוא משה, בחי' של

העבודה  סוד והוא כלל, מושג ואינו חי, כל מעיני לגמרי ונסתר נעלם שהוא משה, מדרגת  פנימיות  הוא וכו', משה כלת בסוד

שקודם  בהוי"ה דבוקים והם אותיות , מבחי' למעלה פנימיות בפנימי היחוד שלמות שהוא משה, בבחי' אמת הצדיקי של הפנימית

כמשנ"ת  אבותינו דעזרת אמת  פעמים ד' בסוד הרצון היכל במקום הארה מזה מתנוצץ ורק דלעתיד, היחוד ובמדרגת  הצמצום

בחי' עם שמשתמש  השלם היחוד פנימיות בחי' אלא דלאה, הדין בחי' שאינו למעלה, לאה פנימיות מדרגת הנקרא והוא שם,

היחוד  של השעשועים סוד שלמות  והוא אלקיכם, ה' דאני האמיתי ה"אני" בחי' והוא שאת , ביתר ה"אין" לגלות  דלאה ה"אני"

וכו'. עדן דגן טמירא נקודה בחי' והוא העליון,
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גם  מקושר  הגמור  יחוד בעת אף ולכן המלכות , עם

דק . באופן  ושמות אותיות לבחי'

רגע והנה בכל הק ' התורה הלומדים הצדיקים

יסוד  בחי' שהוא מרדכי  בבחי' והם ורגע,

והם  ורגע, רגע בכל התורה מאור שנהנים דאבא

והיינו והתפלה, האמונה בסוד  ברדל"א דבוקים

כי כאחד, ובתפלה בתורה עת  בכל דבוקים שהם

שהוא  ברדל"א הגנוזה המלכות  בחי ' את  להם יש 

דבוקים  הם אך  שברדל"א, האני בבחי' תפלה בחי '

ה' שיויתי  בבחי ' עת  בכל הק ' בשמות  גם ודאי 

ובבחי ' שילת, בן שמואל ר' בבחי ' תמיד  לנגדי

רכב  אשר  וסוס  המלך  לבש  אשר מלכות  לבוש 

ונאמר  רבינו , משה מדרגת סוד  והוא המלך, עליו

סוד  דהנה יראו , לא ופני אחורי  את וראיתי  עליו

הוא  כאשר  בלבד  אותיות בחי' הוא הסלע הכאת

בחי ' שהוא מהאותיות  שלמעלה דבקות  ללא

בבחי ' גם אך הסלע, אל ודיברתם של הדיבור 

כלל  בזה שאין הפירוש  אין  הסלע אל דיבור 

מטי ולא מטי  בסוד  דקה בבחי ' שהוא אלא אותיות 

במאור . ואור

ליראך'והנה צפנת אשר  טובך  רב 'מה כתיב

הצפון  טוב להם שיש  הם דהצדיקים

שלמעלה  רעוא בבחי' הגמור ביחוד בודאי  דבוקים

תמידיים  עליונים ביחודים דבוקים והם מהאותיות ,

באר "י איתא מ"מ אך דרשב"ש, ה' שיויתי  בסוד

אף  כי דעסמ"ב, מילואים הד ' בגי ' עולה דצפונ"ה

עליונה  רעוא הוא לצדיקים הצפון  הטוב שעיקר 

בחי ' שם יש מ"מ אך  האותיות , מכל למעלה

ובגניזו. בדקות אותיות  בחי' שם יש כי עסמ"ב,

מבחי' אחד מקיף הוא דשבת המקיף  עיקר

של מקיפים  הז' בחי' גם בזה נכלל  אך הנח"י

הנח"י  את ממשיכים  בכחו  אשר השביעי המלך

הרעוא  לבחי' האותיות  ידי על העליה  וה "ס

מקיפים והנה ז ' יום בכל שיש הק' באר"י איתא

מקיפים  בשבת אך התיבה, הקפת בסוד 

כי תפארת  בסוד  או בינה בסוד אחת  הקפה רק 

שהרש "ש  מעיד שלום הדברי אך  הנח"י , מאיר  אז

קודש , בשבת גם הקפות  ז' לפעמים עושה היה הק'

אף  הקפות ז ' עשו  שלפעמים והצמח הרח"ו וכ "כ

בחי ' גם יש בשבת דהנה הוא  והביאור בשבת,

קצה  שהוא חנן, בעל שהוא השביעי המלך

כנגד  שהם השבוע ימי ז' של קצוות  מהז' השביעי 

המוחין  כללות בשבת  שנמשך ואף  מלכים, הז'

תיקון  בחי ' בפרטות  יש  מ"מ מלכים, הז' לכל דחיה

ז' לעשות  שייך זו  ובבחי' בשבת , השביעי מלך

המדרגה  ידי דעל הוא והענין בשבת. אף מקיפים

לעורר  יכולים השביעי מלך  בבחי ' התחתונה

הנח"י, המשכת של העליונה המדרגה שאת ביתר

אף  מקיפים ז ' עושים הצדיקים לפעמים ולכן

שהיא  המלכות  בחי ' ידי  על לעורר  כדי בשבת

הנח"י שיומשכו בשבת, הנתקן השביעי  המלך

שאת. ביתר 

למעלה והעיקר עד  האותיות מבחי' לעלות  הוא

והוא  אלקות , לעצם ומשם להסובב,

אך  הוי "ה, קדוש  קדוש קדוש בבחי' הדבקות עיקר

נעלם  שיהיה צריך אין בדבקות עולים כאשר  גם

גם  שם נכלל דקות  בדקי  אלא האותיות , לגמרי

אף  ולכן  בראשו, מלכות  כתר בסוד  האותיות  בחי '

מ"מ  אחד , מקיף רק  יש  בשבת כלל שבדרך 

המעוררים  שהם מקיפים ז ' בחי' יש  לפעמים

וכמו קודש . שבת  של הנח"י המשכת את ומגלים

אלפי"ן  ד' בו  שיש דא"ק הפה בענין שמצאנו

והיינו דא"ק, שבאוזן ד' האות ידו  על ומתגלה

ה  ובחי ' ו', ד' בסוד  ה' אות  יש דא"ק  ו 'דבאזן 

אך  הז "א, בחי ' והוא אלפי"ן ו ' בסוד  בחוטם מתגלה

גם  מתגלה שם המלכות , בחי' שהוא דא"ק בפה

מגלים  המלכות  ידי  על כי  כח"ב, בסוד שבאוזן הד'

המתהלל  יתהלל בזאת מאה"כ וה"ס  הג"ר, את 

שהוא  'זאת ' ידי  על דדייקא אותי, וידוע השכל

בסוד  אותי  וידוע להשכל להגיע יכול המלכות 

הנח"י.
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דיסוד  הפלא בסוד הצדיק  מרדכי של  הכח 

דעשיה דמנצפ"ך הגבורות לתקן הוא דאבא

שלמעלה היחוד לשלמות  בכחם ולעלות

מהאותיות 

מנין והנה  התורה מן אסתר  בגמ' איתא

היא  כי פני, אסתיר  הסתר ואנכי  שנאמר 

בכל  מדרגות בכו "כ  אותיות  בבחי' מסתתרת 

מסתתרת שם העשיה בסוף דהנה העולמות ,

בחי ' הוא ושם עשיה, שבמדרגת  אותיות בבחי '

שהוא  אדנ"י  א"ל כמספר צ"ו  ע"ה העולה דניאל

כמו העולה המ"ן  וכנגדו העשיה, עולם של השם

לעומת זה בסוד ע"ז בחי ' שהוא צ"ו  כמנין ע"ה כן 

הפורים, שער בפע"ח כמ"ש האלקים עשה זה

הרג  שהמן  דעות  ויש העשיה, קדושת  הוא ודניאל

בסוד  נפגמו  דעשיה האותיות בחי' כי  אותו ,

בחי ' שהוא הצדיק  מרדכי אך  בעשיה, המן  אחיזת 

יכול  הוא עליון , בפלא שדבוק  לעשות מפליא

דאבא  יסוד בסוד התחתונה, העשיה אף  לתקן

אחד  מצד ברעוא דבוק הוא כי העשיה, עד היורד 

בחי ' אף ומתקן מלכות  כתר במדרגת הוא אך

ואור  מטי ולא מטי בסוד  העולמות דכל האותיות 

היחוד  שהוא הכתרים כל כתר בכח במאור 

המן  של המנצפ"ך  כי האותיות, כל שמתקן  הגמור 

שלוקח  מרדכי ידי על נתקן והפירוד  הריבוי שהוא

לאיש  יעשה ככ "ה בבחי' ודבוק  הלבושים כל

דעת מסיח אין כי  הכתרים, כל כתר  שהוא

ומתפלה  לתפלה מתורה ונכנס  עת בכל מתורה

הוא  מתורה שלמטה התפלה בחי' כי  ליחודים,

התפלה, ענין  פשטות  כפי בקביעות  התפלה בחי '

הוא  הרי  התפלה בעת  ביחודים דבוק כאשר  אך

למעלה  התפלה שורש כי  מתורה, למעלה

על  שתפלה מוהרנ"ת  שכתב וע"ד  מהתורה,

האלקות והיינו  מתורה, למעלה הוא רוחניות 

מהתורה, למעלה עולה בתפלה שמחפש  והדבקות 

ופנימיות היחודים, חיצוניות  היא התורה כי

הספירות מחצב בסוד  אלקות עצם הוא היחודים

הנשמות. ממחצב שלמעלה

עמ"ש קבלת  הוא אלו בימים העבודה עיקר

ולהגיע ותנועה  תנועה בכל היראה בשלמות 

והיחודים התפלות ידי שעל עליונה לראיה  מזה 

אלווצריך בימים עתה העבודה דעיקר להבין 

הפורים  ימי של לקדושה להתכונן  שצריך 

של  המוחין  והוא לבוא, לעתיד של המדרגה שהוא

להתכונן  וצריך בעה"ס, שאמר כמו התיקון גמר

וזה  אסתר, מגלת של הסוד לתקן  הפורים לימי

עת בכל בתורה דבוק להיות לקבל שצריך  הענין 

ומהתורה  מהתורה, דעתו  להסיח ולא שעה ובכל

בבחי ' עת, בכל בתפלה לדבקות  להכנס צריך

בכל  ביחוד  דבוק  ולהיות התורה, כל של הפנימיות 

בסוד  עסמ"ב שהוא המשכן פקודי אלה בסוד  עת 

וכל  התפלות  מכל התכלית כל שהוא הוי "ה שם

בבחי ' בפשיטות  הוי "ה בשם דבוק  להיות היחודים

רשב"ש , של המדרגה בסוד  תמיד  לנגדי  ה' שיויתי

והוא  השמות  וכל העולמות כל כולל הוי "ה ושם

ישראל  כלל של העבודה ועיקר האמונה, שורש 

שמתאחד  באופן הוי"ה בשם דבוק  להיות הוא

פשוטה  אמונה הוא שהתכלית  ואף  אלקות , בעצם

בשמות גם עת  בכל דבוק  להיות צריך מ"מ שבזה,

תמיד . לנגדי  הוי"ה שיויתי בבחי ' הק '

התיקון והנה  שהוא הימין קץ סוד  הוא הגאולה

הוא  והעיקר  אדני. אל בסוד עשיה של

בכל  השי "ת את ליחד  ויחודים תפלות הק' תורה

עול  וקבלת בפשיטות אמונה הוא העיקר  אך  עת ,

מלכות לקבל צריך  ולכן  בפשיטות, שמים מלכות 

בתשובה  ולחזור בפשטות  ורגע רגע בכל שמים

הפורים, ימי  של הנוראה הקדושה ידי על בפשטות,

בסוד  מחדש  בתשובה לחזור ורגע רגע בכל וצריך 

המלכות מדרגת שהוא אדנים, מאה ברכות  מאה

הגדולה  יראה בחי ' שמים מלכות עול קבלת  שהוא

בסוד  במלכות  דבוק הוא כי הצדיק, מרדכי  של

ליראה, אם כי ממך  שואל ה' מה בחי ' והוא יראה,

מאה  אלא מה תקרי  אל ברכות המאה מרומז  שבו

הצדיקים  של הקדושה עיקר  כי  בחז"ל. כדאיתא



תשע"ד פקודי  פר' ט של"ס

שום  על לעבור שלא תמידית  יראה להם שיש הוא

תשובה  עושים עת  ובכל ח"ו, התורה מן  קטן  דבק 

ממדרגה  עת  בכל עולים ועי "כ  קל, דבר  כל על

כל  והצדיקים ראיה, אותיות  הוא ויראה למדרגה,

ולכן  אלקית , ראיה עם לחיות הוא עת  בכל עבודתם

הצדיק  מרדכי בסוד עת בכל יראה מלאים הם

הולך  ושמעו ובסוד יראה, בחי' תכלת בחי ' שהוא

בכל  שמים מלכות עול קבלת  שהוא המדינות  בכל

שמים  יראת מלא להיות  העבודה עיקר וזה עת ,

עול  קבלת  בבחי' ותנועה תנועה בכל חטא ויראת

מגיעים  היראה ומעומק עת, בכל שמים מלכות 

פורים. של השמחה שהוא לשמחה

דפלגותא  הארחא הוא השקל  מחצית סוד

הגמור  היחוד שהוא דעתיק הדעת בסוד דשערי

בדקות  אותיות  כ "ב בחי' גם  הכולל 

דשעריוזה  בפלגותא ששרשו השקל מחצית סוד 

שהוא  הפקודים על העובר  כל בסוד דא"א

א"א  ראש  שבאמצע ע"ר ו האורחא סוד ושם ,

בחי ' סוד והוא התורה, אותיות  כ"ז  בסוד עלמין 

בבחי ' הדבוק  הצדיק שהוא ההוא במקום וישכב

עליונים  ביחודים ודבוק התורה, אותיות כ"ב י "ש 

הוא  היחוד, במקום אותיות שיש  אף כי  עת , בכל

בסוד  מאד גדול בדקות שהוא לגמרי  אחר  באופן

ס"ג  ע"ב מלואי  ד' בסוד מטי , ולא ומטי  במאור אור 

וק' רקיע מים דאור  המדרגות שהם ב"ן  מ"ה

ללא  אור בסוד  הוא הכל בשורש ולמעלה ברכאן,

העליון  השורש  שהוא אור בסוד  אלא עכורים מים

הדעת שהוא השקל מחצית סוד וזה היחוד, אור  של

שם  נכלל הגמור היחוד  מקום שהוא דאף הנעלם,

במקום  וישכב בסוד בדקות האותיות בחי ' גם

ההוא.

עם להשתמש  הוא דקדושה  השכרות תיקון

דשמעתתא  לחדוותא הקדושות  הגבורות

דחיק  יחוד בסוד היחודים של הגדול  האש שהוא

דעתיק  דדעת  מגבורות  ששרשו 

היא ובפשטות העבודה שעיקר  לדעת  צריך

בכל  יחודים וליחד  ולהתפלל ללמוד 

של  הנעלם לדעת  לזכות האדם יכול זה ובזכות עת ,

הפורים  ימי  בהגיע עתה והנה העליון. היחוד

תלוי הכל כי  בשמחה, מרבים אדר  משנכנס

אדה"ר  חטא תיקון הוא ההתחלה ועיקר בהתחלה,

השכרות לכל והתיקון  היין , של לשכרות  שנפל

חורבן  של לפגם ונפל היין לתקן רצה נח שגם וכמו 

יצא  אברהם עבד  ואליעזר  עבדות, של ענין שהוא

וצריך  ברוך . לכלל ונכנס  עבדות  בחי' שהוא מארור

דהנה  הראוי , באופן  דקדושה הגבורות  את  לתקן

דרך  דעתיק דדעת מגבורות הנמשך דחיק  יחוד סוד

אל  ההשתוקקות  שורש  הוא סתימאה, המוחא

שבא  הצדיק מרדכי  ובסוד  בנימין בסוד היחוד

בבחי ' רוחא ההוא סוד שהוא בנימין, משבט

הסוד  והוא השלם, היחוד אל הגדולה ההשתוקקות 

דלא  בגמ' שאמרו כמו דשמעתתא חדוותא של

_________________________

שהיה ו. בתיקונים הובא ישראל, נותנים שהיו הזה השקל מחצית  והנה וז"ל: המצוות בטעמי תשא כי פרשת  המצוות  שער עי'

העורף  מתכסה השערות , שבהגלות  ולפי האצילות . כל נפש הוא א"א כי נפשו, כופר איש  ונתנו וז"ש  לא"א, אורות גורם

והנה  מתרחקים. והחיצונים יותר, אורות גורמים אדרבא שהם נגף, בהם יהיה שלא גורם לכך  לחיצונים, אחיזה בו יהיה שלא

היסוד  מבחינת והוא זה, מצד הראש וחצי זה מצד הראש מחצי והשערות  שערות , בלי פנוי אחד אורח באמצע בראש  יש 

מחצית  זה וכנגד היסוד, הוא באמצע  והאורח נ "ה, הם זה ומצד זה שמצד השערות  כי שערות, בו אין ולכן אורח, הנקרא

ישראל  בני פקודי שהם נ "ה, שהם הפקודים, בין עובר שהוא כ"ל, נקרא והוא יתנו. זה, הנקרא היסוד שהוא זה, וזש "ה היה,

ההוד. מן ולא הנצח מן מימינא, נוטל הוא דדכורא שהיסוד משום השקל, מחצית  והיה ארח . מנין גר"ה, עשרים ולכן נ"ה.

השקל. מחצית שהוא גרה עשרה יתן ולכן מי', ימעיט  לא ביסוד, והדל, מי'. כולל שהוא מי', יותר בו אין ת"ת , העשיר, וז "ש

עכ"ל. עכמ "כ,



לנפשך  חכמה דעה י 

את לבטל רצו  כאשר יומא בת ביצה משכח

דכאשר  הגדול המגיד שאמר וכמו וכו', אין היצה"ר 

הקדושות, דהגבורות חדוותא בחי ' שהוא יצה"ר 

יומא, בת ביצה נקראים שהם אמיתיים תפלות  אין 

של  היחודים של האש מהו  יודע שאין מי כי

לזכות יכול אין קדושות גבורות  בסוד  הצדיקים

סתימאה  במוחא הגבורות ושורש  אמיתית. לתפלה

לכל  השורש  ושם דעתיק גבורה מלובש ששם

ומכולם  הגבורות, כל הכולל דבי "ע, עלמין  התלת

שהוא  דחיק יחוד בסוד בנימין  של הדבקות נעשה

הנמשך  שעיקר אף ואמנם היחודים, של האש

מ"מ  דחיק , יחוד בחי' הוא דעתיק  דדעת  מגבורות

הגבורות בחי ' כל נכלל דפנים המוחין בבחי' אף

שנכלל  דעתיק היחוד  בסוד  היחוד , של הקדושות

של  האש בבחי ' דעתיק גבורות אותם כל גם שם

היחוד .

גם כי ושם הפירוד , שורש  ז"א באחורי הוא המן 

לארץ  הכניסה כי  המרגלים, חטא שורש

על  רק אפשר  אי להקדושה הכניסה שהוא ישראל

של  החשק בכח האחוריים בחי ' שמתקנים ידי 

עת בכל ודבוקים כלל היחוד  מניחים שאין היחוד,

האחור , ותיקון דחיק  היחוד בבחי ' ואמנם בהיחוד,

התכלית אך  אותיות , בבחי' יותר  הם הגבורות  שם

עתיק  בבחי ' דפנים היחוד לשלמות  להגיע הוא

ושם  הכתרים כל כתר  שהוא יעשה ככ"ה בבחי '

שלמעלה  רעוא בבחי ' היחוד  של החשק  כל נעשה

בדקות האותיות  גם שם נכלל ומ"מ האותיות , מן

המלך . בו  רכב אשר  וסוס  מלכות לבוש יביאו בסוד

של האש  נכלל דפנים היחוד בשלמות  אף 

הארת  שנשאר דפורים הנס וה "ס הגבורות

פב"פ חזרת אחר אף באחור מרדכי

אף וזה באחור דאבא יסוד  אור  שנשאר  הסוד 

כי בשעה"כ, כמ"ש  דפנים המוחין  חזרת אחר 

בסוד  דפנים היחוד לשלמות שמגיעים אחר  אף

בחי ' שהוא האותיות בחי' נשאר  מ"מ רעוא,

גם  המאיר דאבא יסוד אור  בכח בדקות , האחוריים

שהוא  שבמו"ס דעתיק הגבורות בחי ' דהיינו  שם,

סוד  והוא דחיק, והיחוד  האחור  של הבחי ' שורש 

פעלת ליראך צפנת אשר  טובך רב מה של התענוג

בסוד  נג"ד שם סוד  שהוא אדם, בני  נגד  בך  לחוסים

יכ "ש  נג"ד סוד  נפלאות, אעשה עמך  כל נגד  הכתוב

ההכנה  שהוא ש'מים כ 'בוד  נגד"י בחי ' שהוא

וגי ' למצות , המכינים שלנו  מים בסוד  לגאולה

שהוא  הגאולה עיקר כי יכ "ש, נג"ד שם הוא שלנ"ו

בכח  דהיינו  יכ"ש , נג"ד שם ידי  על הוא מצה בחי '

של  והאש הגבורות  בחי ' שהוא חיק  דבחי' היחודים

בבחי ' אלא אותיות של באופן  לא אך  היחודים,

הנס  בסוד בדקות, האותיות בחי' בהתכללות רעוא

של  האור בחי ' נשאר הפנים אחר שאף דפורים

היחוד . של האש  שהוא האחור 

לעבודה וה ' להכנס  שיוכלו  ישראל לנשמות יעזור

קיימו בסוד  שמים מלכות עול קבלת של

היחוד  ולעבודת התפלות , לעבודת ולהכנס וקיבלו,

שעין  עד הכתרים, כל כתר שהוא ככ"ה של באופן

צדק  גואל בביאת ציון את ה' בשוב יראו בעין 

אמן . ממש בימינו במהרה ברחמים



תשע"ו  תצוה פר' יא של"ס

תשע"ותצוה פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו ה תצו פר' של"ס
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ּתּתּתּתממממיייידדדד:::: כ')ננננרררר כ"ז, (שמות ¥¨¦

משה נשמת ה"ס ישראל  בני את  תצוה  ו'אתה

הדורות  בצדיקי ודור דור בכל  המתפשטת

סוד  שהוא הקו  דרך המתפשטים היודי"ן בסוד

ו ' אות 

אור ואתה  קו  סוד שהוא ו ' באות  מתחיל תצוה

משה  בחי ' והוא בעולמות, המתפשט א"ס

בסוד  נברא בניצוץ הוא העליון ששרשו  ע"ה רבינו 

בע"ח כמ"ש אלקיכם לה' אתם מ"ב בנים (שער

בכו"כ פ"א) ישראל בנשמת  הקו  מתפשט ידו  ועל ,

אתפשטותא  בסוד הדורות  בהמשך מדרגות

וצדיקים  חכמים בתלמידי ודור דור  בכל דמשה

ישראל' בני  את  תצוה 'ואתה וזהו  שבדור ,

הוא  רבינו משה באמת ואמנם ו ', באות  שמתחיל

ה'וא  ש 'היה מ'ה בסוד המשיח מלך  יהיה עצמו 

שיל"ה  יבוא כי עד  וכתיב בזוה"ק , כדאיתא שיהיה

שהיא  האחרונה המדרגה בבחינת  והוא מש"ה, דא

צדיקי של הגילויים של גדולה הכי המדרגה

מדרגות וכל הגילויים כל מ"מ אך  הדורות ,

הולך  והוא רבינו , ממשה ניצוצות הוא הצדיקים

ההשתלשלות. סדר  כפי 

האמצעי והנה  באדמו "ר  היחוד )איתא (שער

הוא  הצמצום בשורש  הראשון  דהניצוץ

ו', אות  בבחי' התפשטות נמשך  ומשם י', אות סוד

שהוא  ו' האות  נעשה יודי"ן כמה ידי  דעל שם וכתב

כתיב דהנה  הוא, והענין ד ')הקו . ל' עלה (משלי מי 

מים  צרר מי  בחפניו רוח אסף מי  וירד  שמים

שם  ומה שמו  מה ארץ אפסי כל הקים מי בשמלה

רבינו משה על קאי דזה רש "י  ועי"ש תדע, כי בנו 

תאמר  אם פירש"י בנו ' שם ומה שמו  ['מה ע"ה,

משפחה  איזו בנו שם מה אמור דוגמתו , היה כבר 

חיים  תורת ועיין  הוא]. מי  ונדע ממנו, יצאה

האמצעי  בשלח)לאדמו"ר נקרא (פ' רבינו  דמשה

וכו'. בנו ' שם 'מה נקרא המשיח ומלך  שמו ', 'מה

מש  ממש הוא שהמשיח דאפילו  רבינו,והיינו ה

משיח  בסוד  יוסף  נשמת מקבל הוא בתחילה מ"מ

דוד , בן  משיח בסוד  דוד  נשמת כך  ואחר יוסף, בן

שער  ולגלות לגמרי הנחש להכניע כדי ואח"כ 

סוד  הן' דשער  הן' שער שהוא בשלמות  החמשים

רבינו משה נשמת המשיח מלך  מקבל אז  הרדל"א,

בסוד  המשיח מלך  של השלמות עיקר  והוא ע"ה,

שיהיה. ה'וא ש 'היה מ'ה

בחינות,ואמנם  וכמה כמה כולל עצמו משה

בנו', 'שם ומה שמו' 'מה דהיינו 

הכתר , במדרגת נתגלה רבינו  משה ובתחילה

ואח"כ  הבינה, בבחי ' ואח"כ  החכמה, בבחי ' ואח"כ 

שכתב  דרך  ועל מלכות , בבחי ' ואח"כ ז"א, בבחי '

בע"ח הכללים ע"א)בשער  ט' מדרגות(דף  ה' שיש

יש  דור שבכל ואף רבינו, משה בחי ' בהתפשטות 

הוא  בכללות אך ת "ח, בכל וכן משה, דבחי' ניצוץ

צדיקי בחמשה משה נשמת  התפשטות ענין 

אבר "ן מוהר "ר כמ"ש החכמה הדורות  ים (עי'

בהקדמת ובתשע"ה החיים, עץ דרך במאמר תשע"א
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ישכון') לבדד  עם 'הן הצדיקים מאמר כל ובאמת  ,

מכל  כי  רבינו, ממשה בחי ' להם היה האמיתיים

הקו נמשך ניצוצות , בחי' שהם הללו  היודי"ן

העולמות. בכל ומתפשט

שלמעלה ואמנם  השרשית  משה מעלת  עיקר 

שהוא  האמצעי האדמו "ר  כתב ממשיח

מעשה  שורש  שהוא התורה הוריד שהוא משום

יותר  ושרשו  שמו , מה מסוד נמשך  וזה המצוות ,

דא"ק  ממ"ה נמשך כי  הן', ומשער  מרדל"א למעלה

כל  עיקר  כי מרדל"א, שלמעלה דא"ק ומחכמה

ולקבל  ית' הבורא בקול לשמוע הוא התורה סודות 

ושרשם  מעשיות, המצוות  כל בקיום מלכותו עול

מהגלגלתא  הוא מעשיות  המצוות של העליון

חיים, בתורת עיש"ה עצם מבחי' משם ולמעלה

שורש  שהוא י' אות  בסוד הוא העליון  שרשו  ולכן

התפשטות בסוד  הדורות  בכל התפשטותו  אך  הקו,

השרשיים. מהיודי"ן הנמשך הקו 

ויהודי  יהודי בכל מתפשטת משה נשמת 

בפנימיות  אלקות להשיג דקדושה  הדעת  שהוא

הלב 

אותיותוהנה  אמצע שהוא דגחון  בו' משה שורש 

בגמ' כדאיתא ע"א)התורה ל' כי(קידושין ,

בריח  נחש  שהוא דקדושה השרשי בנחש שרשו

וכדאיתא  גחון , בתיבת  נרמז  ולכן עקלתון , ונחש 

ע"א)בזוה"ק רע"ט בריח (ח"ג נחש לויתן דאנת

על  אתקרי, לויתן  נונין דכל מאריה דאורייתא דימא

ביה דאתמר אורייתא ט')שם א' חן (משלי לוית כי

בגיחון  משה קבורת  סוד  וזה עכ "ל. לראשך , הם

דמחצב  השרשי  הניצוץ ושורש בזוה"ק , כמ"ש 

דור  בכל ומתפשט ו', אות בסוד  מתפשט הנשמות 

א  ודור, דור בכל רק  ולא ויהודיודור, יהודי  בכל לא

כמ"ש  וענוותו  שפלותו  כפי  ממשה ניצוץ מתלבש 

עינים במאור  ואיתא תרומה)בליקו "מ. ולא א(פרשת 

בכל  מתלבש  רבינו משה כי קבורתו את  איש  ידע

יהודי לכל שיש דקדושה דעת  כל דהיינו יהודי,

_________________________

בחינת א . ענין וזהו דרי, רבוא שיתין עד ודרא דרא בכל דמשה אתפשטותא הקדוש  בזוהר דאיתא והענין שם: עינים המאור וז "ל

לכל  ויש ישראל, כל של הדעת היה שהוא משה, בחינת הדעת ידי על והכל בתורה, להשיג מישראל ואחד אחד לכל שיש הדעת

כפום  וחד חד כל בתורה ואחד אחד כל וישיג ויבין שידע  בכדי ע"ה, רבינו משה של מהדעת  חלק  מה דבר ניצוץ ואחד אחד

כל  בפני רוח שפל הוי מאוד מאוד רז"ל אמרו ולכן בתורתו, ומשיג מבין הוא כך אצלו, שיש  משה בחינת כפי דיליה, שיעורא

זה  הלא הדבר, זה לקיים אדם כל יכול והאיך לקיימה, זו משנה אמרו אדם כל שעל אדם, לכל חז "ל זה על יצוו והאיך אדם,

גו', האדם מכל מאוד עניו משה והאיש  ג') י"ב, (במדבר הכתוב שאמר כמו בתורה זו במדה ע "ה רבינו משה נשתבח  אשר הוא

והוא  משה בחינת  מישראל ואחד אחד לכל שיש שאמור, כמו הוא הענין אך  זו. למדריגה לבוא זולתו אחר אשה ילוד יזכה ואיך 

מעט הוא אם ואפילו דעת לך  יש  שהרי משה, בחינת לך שיש מאחר כי רוח , שפל הוי מאוד מאוד חז "ל ציוו כן ועל שלו, הדעת

שפל  להיות  ע "ה רבינו משה כמו אתה גם עשו זאת איפוא כן אם לך , שיש  משה בחינת הוא זה הלא כן פי על אף  המעט, מן

מן  מעט אפילו לך  יש  ואם הימנו, טובה נבילה דעת בו שאין אדם כל רז "ל אמרו הלא בך  אין זאת גם ואם משה, בחינת  רוח 

השגה  לו שהיה ענוה והשיג שזכה נאמר במשה כי עצמו, משה מדריגת  זה אין ועדיין רוח, שפל להיות  כן  לעשות  תוכל המעט,

בזה. ונפלאה עצומה

דרא, בכל דמשה שאתפשטותא האמור פי על והוא קבורתו, את  איש ידע  ולא ו') ל"ד, (דברים ע "ה רבינו במשה נאמר והנה

באמת  כי וגנוז, קבור משה היכן ידעו שלא פירוש  קבורתו' את איש ידע 'ולא הישראלי, באדם גנוז  הוא משה בחינת ענין ולזה

אצל  הדעת שהוא משה בחינת  שנגנז פירוש בגיא' אותו 'ויקבור וזהו כאמור, מישראל ואחד אחד כל של בדעת  ונקבר נגנז  הוא

פעור' בית 'מול וזה משה, בחינת דעת  בו ואין זרה, עבודה עובד כאלו הוא שהמתגאה מתגאה, ואינו כגיא בעינו שפל שהוא מי

עובד  כאלו המתגאה שכל זרה, עבודה שהוא פעור בית והיפוך מנגד והוא בעיניו, שפל שהוא מי אצל גנוז  שהדעת לומר רצה

עכ"ל. וטמון, גנוז  האמיתי הדעת  שם ממש  והפכו זה לדבר מנגד הוא והשפל העניו אכן זרה, עבודה



תשע"ו  תצוה פר' יג של"ס

וכל  משה, מנשמת  נמשך  הכל דאלקות, דעת  שהוא

מנשמת הוא הכל חכם תלמיד  אצל התורה השגת

ע"ה  רבינו  דענין במשה בראבר"ן  ואיתא ,

עבודת מעיקר  שהוא ידוע הרי לצדיק  התקשרות

ממנו יותר שהיה דאף אביו  בשם וכתב הי "ת,

יותר  כחו בכל הרב לשמש שזכה כיון  אך בדודו,

היה  לצדיק התקשרות  דבבחינת  והיינו  מכולם,

ענין  ידו על שנמשך זכה ולכן  הדור, מכל יותר 

אמת. הצדיק

לעורר  הוא צדיקים  שימוש  פנימיות עיקר

שהוא  נפשו  בפנימיות אמת  דהצדיק הניצוץ 

דאלקות  הדעת

ואיתא וצריך צדיקים, שימוש  של זה ענין להבין

ע"ב)בגמרא ה' בר (חגיגה של בחינה שיש 

אחד  כל מדרגות  הרבה בזה ויש  יומא, דחד  רב בי 

השימוש  ענין  בזה שיש  ואף  וענינו , דרגתו  כפי 

הוא  זו  בחינה של והכמות  האיכות אך כפשוטו ,

ומציאותו נפשו  כפי  אחד כל מהשגה, למעלה

_________________________

כי ב. משרע"ה, מבחי' בה יש  ישראל מבית ונפש  נפש כל כי הוא, הענין וז"ל: מ "ב) פרק  (לקו"א התניא בספר עוד ועיין

כולם  כללות הוא ומשרע "ה רועים, בשם נקראים שלכן ישראל, נשמות  לכללות ואלהות  חיות הממשיכים רועים משבעה הוא

למעלה  ושרשה נשמתו השגת כפי אחד כל ה' את לידע ישראל, לכללות  הדעת בחי' שממשיך דהיינו מהימנא', 'רעיא ונקרא

והוא  אחד ודעתו שהוא ב"ה, במאצילן המיוחדות דאצילות שבי"ס העליון בדעת  המושרשת  משרע"ה נשמת  משרש  ויניקתה

עיני  הדור חכמי של ונפש בגוף  ומתלבשין משרע"ה מנשמת ניצוצין יורדין ודור דור בכל כן על יתר זאת ועוד כו'. המדע

אביך  אלהי את  דע  כמ "ש  הדעת לפי היא שבלב העבודה כי ונפש , בלב ולעבדו ה' גדולת ולידע העם, את דעת ללמד העדה

וגו' אותי ידעו כולם כי ה', את  דעו לאמר רעהו את איש ילמדו ולא אומר: הוא ולעתיד חפיצה, ונפש  שלם בלב ועבדהו

ל"ג). ל"א (ירמיה

ה', בגדולת דעתו להעמיק הוא העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת  שידעו לבדה הידיעה אינה הדעת  עיקר אך 

בדבר  מקושרת שהיא כמו וחזק , אמיץ בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד והמוח , הלב ואומץ בחוזק בה' מחשבתו ולתקוע 

לקשר  זו ומדה זה וכח וגו', ידע והאדם כמו התקשרות  לשון הוא שדעת  כנודע  מחשבתו, בו ומעמיק  בשר בעיני שרואה גשמי

ועצומה  רבה ליגיעה צריכה בגוף, הנפש שנתלבשה מאחר רק  משרע"ה, מנשמת ביניקתה ישראל מבית נפש  בכל יש בה', דעתו

דלא  דגופא הזהר בשם כמש "ל הנפש, אור על יחשיך שלא ולהכניעו הגוף את  לבטש  בשר יגיעת  היא האחת  ומכופלת . כפולה

שלא  הנפש  יגיעת  היא והשנית שם. כמ "ש  הלב מעומק  תשובה הרהורי ידי על והיינו ליה, מבטשין דנשמתא, נהורא ביה סליק 

נפש, בכל שוה אינו זו שעה שיעור כי רצופה, גדולה שעה ה' בגדולת ולהתבונן להעמיק מחשבתה ליגע  העבודה עליה תכבד

האדם  כשיתבונן א'): סימן (או"ח  בשו"ע  כמ"ש ה' ופחד היראה אליה יגיע ה' בגדולת  שמתבוננת שמיד בטבעה זכה נפש יש 

שפלה  נפש ויש וכו'. היראה אליו יגיע מיד במעשיו , ורואה עליו עומד כבודו הארץ כל מלא אשר הקב"ה ממ"ה הגדול שהמלך 

ובחזקה, בקושי כ"א האלהות במחשבתה למצוא תוכל ולא דעשיה, די"ס  תחתונות ממדרגות  חוצבה ממקור ותולדתה בטבעה

ל"ה). סי' בס "ח  (כמ"ש כו' מבדילים שהעוונות  נעורים בחטאת  הוטמאה אם ובפרט 

אליו  תגיע  בודאי גדולה, שעה ה' בגדולת להעמיק  גדול ועומק  רבה ויגיעה באומץ מחשבתו מאד שתתחזק ובחזקה בקושי ומ"מ 

יראת עכ"פ  תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה אם וכדכתיב תאמין, ומצאתי יגעתי וכמשארז "ל הנ"ל, תתאה היראה

עצומה  ביגיעה לחפור צריך כך עצומה, ביגיעה אחריו שחופר הארץ בתחתיות  הטמון ואוצר מטמון אדם שמחפש  כדרך  פי' ה',

והיא  מהזמן, שלמעלה ומדרגה בחי' שהיא מישראל, אדם כל של הלב בבינת  ומוסתר הצפון שמים יראת  של אוצר לגלות 

צריך  ומחשבה, דבור במעשה מרע סור להיות  חטא יראת  בבחי' מעשה לידי שתבא שכדי רק  הנ"ל, המסותרת הטבעית  היראה

ממש, מה זמן משך  מחשבתו בה להעמיק שבמוח, ממש  מחשבה לבחי' להביאה מהזמן, שלמעלה הלב בינת  ממצפוני לגלותה

ומביט הצופה ה' מפני ומעשה, דבור במחשבה טוב ועשה מרע  סור להיות דהיינו ממש , הפועל אל מהכח  פעולתה שתצא עד

שומעת  ואוזן רואה עין כו' דברים בשלשה הסתכל רז "ל וכמאמר ולבו, כליותיו ובוחן מעשהו כל אל ומבין ומקשיב ומאזין

ועש"ב. עכ"ל כו',
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חלק  רק אינו הרב שימוש  ענין עיקר  כי וענינו .

הפנימית הנקודה אך כלי , בחי' רק  שהוא החיצוני 

הגנוז  משה נשמת  של הדעת  לעורר  הוא בזה

שהקב"ה  מה כפי  להרב שהולכים ידי ועל בנפש ,

לעורר  עי "ז  צריך ענינו, כפי  אחד  כל מזכה

שהוא  דמשה הניצוץ נקודת את  נפשו  בפנימיות 

ישראל' בני  את תצוה 'ואתה וזהו דאלקות. הדעת

הנשמות במחצב המתפשט הקו דבחינת  הו' שהוא

שמקושר  יד ועל הספירות, מחצב על המלביש 

יכולים  עי"כ עבדו, ובמשה בה' ויאמינו  לצדיקים

הוי "ה  אני כי  ודור דור בכל הוא וכן  הדעת, להשיג

בו שנמצא ומצב אופן  וכל דור  ובכל שניתי, לא

הזאת, הנקודה לעורר פעולות לעשות צריך האדם,

מתלבש  רבינו  ומשה כלל, זה ענין נשתנה לא כי

הדורות. בכל ויהודי  יהודי בכל

ישראל התקשרות  ידי על נעשה  פורים  גאולת 

ועי"כ  אמת  הצדיק  שהוא הצדיק מרדכי עם 

מהצדיק  שמרחיק  עמלק קלי' ביטלו

הווהנה הצדיק  בסוד מרדכי  משה נשמת  ממש א

משורש  שהוא דאבא יסוד  אור התפשטות

הנ"ל  מדרגות הה' בכל המתפשט משה נשמת

ידי ועל הכללים, בשער הנ"ל בע"ח כמ"ש 

את קיבלו זמן באותו  הצדיק  מרדכי  עם שנתקשרו

משה  נשמת של הנקודה נתעורר כי  היחוד , אור 

מוהר "ן  בחיי  דאיתא וזהו עי"כ. אחד  בכל הגנוז 

צ') של ג (אות לסוד ששייך  פורים של הסוד  שהשיג

קרח  פ 'ניו י 'מרט ר 'אשו מ'פאת ואם דהפסוק  קורח

כתוב  בפסוק  שבאמת אמר ואח"כ  פורים, ר"ת הוא

עי "ש . וכו' הוא קרח כתוב לכן  קודם ורק  הוא, גבח

סוד והענין שהוא י "ג בגי ' עולה גב"ח דהנה הוא,

סוד  הוא פורים של הענין  כל דהנה אח"ד .

קורח  ענין וכל אפרסמון , נהרי  י"ג שהוא י"ג, של

שילמדו דהיינו האמת , צדיק של הענין לעקור  הוא

קוב"ה  יחוד לשם לא אך מצוות ויעשו תורה

סוד  שהוא הפשוט אחדות  סוד  דהיינו  ושכינתיה,

עת בכל לעסוק צריך כי  אח"ד, בגי ' העולה י "ג

וכל  ועצם, וסובב ממלא ומיוחד, יחיד באחד

כל  וזה הבורא, ויחוד הבורא דבקות  של הענינים

אמת הצדיק הוא רבינו  משה כי  רבינו, משה ענין 

אלקי את  דע כמ"ש  ישראל לכלל הדעת  שמביא

בשמים  האלקים הוא ה' כי וכמ"ש ועבדהו, אביך 

שאמר  כמו  עוד, אין מתחת הארץ ועל ממעל

רק  בעולם ענין  שום עוד שאין  עוד ' 'אין הקאצקער

ה'. ביחוד  לעסוק

במשה והנה  שנאמר  הסוד  הוא אמת הצדיק ענין 

ממוצע  הוא כי  וביניכם, ה' בין  עומד אנכי

ה' יחוד  מתגלה ידו שעל ב' ניצוץ שורש בסוד

_________________________

סתים ג . הוא בריך דקודשא שמא אורייתא ואמר לברכה זכרונו רבנו ענה נפלאות. לי נודע  בפורים שם: מוהר"ן חיי וז "ל

נפשו  ומוסר אחריה ומחזר מסבב הוא נפש בעל שהוא ומי נסתרת . כך ואחר האדם, אל פנים מגלית התורה בתחילה וגליא.

של  ענין לי נתגלה בתחילה כי אליו. התורה שתתגלה שזוכה עד נפש  במסירת  נמרץ והשתוקקות  גדולים געגועים לו ויש  עליה,

יתברך  השם עזרני כך ואחר בעלמא) והתנוצצות  ברמז  רק  גמור בהתגלות  הענין לו נגלה שלא (היינו ובהעלם בקטנות פורים

בעולמות  רק העולמות , מכל ונעלם סתום היה אז שנתגלה פורים של והענין הענין. לי ונתגלה תמיד לי עוזר יתברך  הוא כי

היה  זאת לי וכשנתגלה קרח , פגם לתקן היה הנ "ל בפורים שלי עבודה כי זאת . יודעים שם רק מאד מאד רחוקים שהם עליונים

הקדושה  בהתורה מאד סתומים דברים יש כי וכו'. יתברך השם לי שעזר עד קרח , עם לפורים יש  סמיכות מה מאד בעיני רחוק 

ביאר). לא (והשאר קרח בחינת  הוא" קרח ראשו ימרט  פניו מפאת "ואם י"ג) (ויקרא תבות  ראשי הם פורים שאותיות לי ונתגלה

ואמר  זאת , שגלה על מצטער שהיה מחמת זאת שסיפר הלילה אותה כל לישן יכול היה שלא לברכה זכרונו רבנו אמר כך אחר

רק הוא' גבח ראשו ימרט  פניו מפאת 'ואם כתיב כך רק  בתורה, כך כתוב אין באמת  גם כלל. גילה לא עדיין כי היתה שנחמתו

שיחתו  ישיגו אז הגואל לביאת  המחכה אשרי מאד. ונעלמים סתומים והדברים הוא, קרח ראשו ימרט כי ואיש כתוב מקודם

עכ"ל. הקדושה,



תשע"ו  תצוה פר' טו של"ס

הוא  וגו ' ישראל דשמע בבעה"ת  ואיתא בעולם,

ישראל  נשמות לכלל ה' יחוד  ממשיך  רבינו דמשה

האמצעי) לאדמו"ר בינה אמרי הקדמת  ענין (עי' וזה ,

בכל  הולך 'ושמעו עליו שכתוב הצדיק  מרדכי

שהוא  ישראל 'שמע' הוא שמע'ו  דהיינו  המדינות'

יתברך  יחודו פירסם כי המדינות , בכל הולך ה' יחוד

העולם. בכל ישראל 'שמע' סוד

גדול ופורים ראשון גדלות כנגד קטן פורים

מעליותא  יש  הכלים  ובערך שני גדלות כנגד

דג"ר  בכלים  שהוא קטן לפורים 

קטנותובאמת מדרגות  כו"כ יש  ה' בעבודת 

שני וקטנות ראשון וגדלות  ראשון 

יו "ט  עושים ישראל שבארץ ורואים שני, וגדלות

ענ  אותו שהוא אף ימים שני ובחו "ל אחד ין ,יום

איתא  מ"מ אחד, ביום הכל עושים שבאר"י דהיינו

יכולים  עי"כ כי ימים שני  שהוא בחו"ל מעלה שיש

גם  שלעתיד אומרים יש  ולכן  לעבודה, להכנס  יותר 

הפורים  ימי  ב' הוא כן  וכמו  ימים. ב' יהיה באר"י

דרך  על והוא ב', באדר הפורים ימי  וב' א', באדר 

וקטנות ראשון וגדלות  ראשון  דקטנות מדרגות הד'

עינים במאור  וכמ"ש  שני , וגדלות  תרומה)שני (פ'

ראשון , וגדלות  ראשון  קטנות  הוא ראשון  דאדר

יש  ועי "כ  שני, וגדלות  שני  קטנות הוא שני  ואדר

פורים. של לעבודה להכנס  זמן יותר

החת "ס ואף מגלה)שכתב מסכת שבסוף (בהגהות

דאורייתא  הוא ראשון באדר קטן דפורים

מסויימת בבחי' הוא והרי דרבנן , הוא שני  ובאדר

שב' דאף  להבין  יש  ב', באדר גדול מפורים יותר 

הרי ראשון , וגדלות קטנו"ר כנגד  קטן פורים ימי

וגדלות דמוחין  ו"ק בחי' בכללות  הוא ראשון גדלות 

דכניסת קי "ל והרי דמוחין, ג"ר  בכללות הוא שני

ואח"כ  הג"ר , בכלי  הוא תחילה דמוחין הו "ק 

הו"ק  מתפשטים הג"ר , בכלי דמוחין  ג"ר  כשנכנסין 

מעלה  יש  הכלים דבערך  ונמצא הו "ק , בכלי דמוחין 

גדלות בחי' שהוא דמוחין  הו "ק  כניסת  בעת  יתרה

זו ובבחינה הג"ר, כלי  את המתקנים הם כי ראשון ,

דאורייתא. הוא ולכן קטן בפורים מעלה תוספת יש 

מעיל וכן נוק ' כנגד ואפוד ז"א כנגד חשן

'לא  בו כתוב ולכן המלכות לבחי' שייך האפוד

שט"ן  קר"ע בסוד שבירה עוד יהיה  שלא יקרע'

גם והנה  מקושר והמעיל זו"ן, כנגד  ואפוד  חשן

האפוד , מעיל את ועשית וכמ"ש  האפוד עם

הנה  כי  בחגורה. עליו ניתן  שהאפוד ופירש"י

ולכן  המלכות , הוא והאפוד הז"א הוא החושן

והמעיל  האחור, בצד והאפוד  הפנים בצד  החושן

ואיתא  אחר. באופן  אך במלכות מדרגה גם הוא

והוא  הק ' השכינה סוד הוא דהאפוד  מישרים במגיד 

אמת הצדיק גילוי  סוד דהנה וכו'. התכלת  סוד

והוא  המלכות, בבחינת  הוא התחתונה במדרגה

תלוי שבזה הדורות  דצדיקי החמישי הגילוי  בחי '

לאפוד  שמקושר במעיל כתוב ולכן המשיח, ביאת

משה  של אחרונה הקדושה ידי  על כי  יקרע', 'לא

מלך רבינו שהוא שיהיה הוא שהיה מה בסוד 

יותר  יהיה שלא יקרע', 'לא נאמר זה על המשיח,

קרע  בשם הנרמז  הקריעה סוד  שהוא שבירה בחי '

בע"ח וכמ"ש השבירה, סוד שם שנרמז  (שער שטן,

פ"ב) אבגית "ץ ט' שהוא בכח דאנא הראשון  דשם

ושם  נתיצה, בחי ' שהוא מלכים הז ' מיתת שם נרמז 

דאבא  אחוריים נפילת בו נרמז  קרעשט"ן השני

שלא  דהיינו יקרע' 'לא במעיל שכתוב וזהו ואימא,

אבגית"ץ, בשם המרומז  הנתיצה יהיה שלא רק 

קרע  בשם הנרמז  או "א אחורי  נפילת  בחי ' אף  אלא

דמה  חידוש  כתב והראגאטשובער  יהיה, לא שטן 

חומרא  שיש  היינו יקרע' 'לא הכתוב שהזהיר 

והיינו שיקרע, אסור בגרמא שאפילו  במעיל יתירה

שום  אחריו  יהיה לא המשיח מלך  של זה שענין

האי שיתגלה ידי  על והוא בגרמא, אפילו קריעה

משיח  משה ידי על שיתגלה לצלמא דמחית  אבנא

מאסו אבן  בסוד  הק ' השכינה של הסוד  שהוא

כל  של התיקון שהיא פינה, לראש  היתה הבונים

השכינה  של הסוד  שיודעים מה כפי  כי  העולמות ,



לנפשך  חכמה דעה טז 

ל'לא  יזכו עולמים, כל מלכות  מלכותך  בסוד  הק'

ה', אל וקוה לבך ויאמץ חזק  ה' אל קוה וזהו  יקרע',

לפנימיות הכניסה סוד שהוא שיהיה הקיווי דכפי

הק '. בשכינה להדבק  יזכו  כך  ב"ה, דא"ס הקו

העבודות  שני כנגד ורימון זהב פעמון סוד

יחודים עם  בדיבור התבודדות שה "ס ומ "ל ח "ש 

מצב  בכל קדושים

הסוד וסוד הוא במעיל שהיה ורימון זהב פעמון 

מ"ל  סוד  הוא הפעמון  כי ומ"ל, ח"ש  של

ההתבודדות דרך  לדעת צריך כי  ח"ש, סוד והרימון

של  בחי ' ויש  בשתיקה, שהוא ח"ש של בחי' דיש

שהדיבור  בספרים ואיתא דיבור, שהוא מ"ל

הכי המדרגה הוא קונו  לבין בינו מדבר שהאדם

הוא  'חש' של והמדרגה 'מל', ענין והוא גדולה

שני לחבר  וצריך  בהם, לעסוק  שצריך  היחודים

היחודים  באמת כי כאחד, ומל חש של העבודות

השו "ע  כתחילת  תמיד לנגדי ה' שיויתי ענין  כולל

השו"ע. סיום שהוא תמיד  משתה לב וטוב

הוא דהנה ולכן קטנות, של מדרגה הוא חשן  סוד

בשעה"כ כמ"ש  נח"ש י"ב אותיות  (דרוש 

כמודפסח) והנה המדרגות, כל גם בזה ויש 

וכך  כך בגדלם הגדרות מיני כל איתא שבמלאכים

זה  כל וכו', המלאכים בחינות ובריבוי וכו', אמה

יש  בקטנות  גם כי  העבודה, בדרכי משלים הוא

וספירות סופיים אין  עולמות  של הגדרה אין בחי '

הסדר  כי המדרגות, להשיג איך דרכים והם סופיים,

שני וקטנות  ראשון גדלות ראשון קטנות  הוא

המדרגות. עליית  סדר הם אלו  שכל שני, וגדלות

והוא  בבורא דבקות ידי  על עמלק למחות  והעיקר 

להשכינה  ולהגיע עוזנו, לשכינת  התקשרות ידי על

להגיע  כדי  והכל אמת , לצדיקי התקשרות צריך  הק'

להגיע  הדרך אך  למדותיו', ולא 'אליו  של לתכלית

יכולים  השכינה ידי על כי  מדותיו, דרך רק  הוא אליו

להדבק  אפשר  אי  אך  'אליו', בבחי ' סוף  לאין להגיע

ועי"כ  בצדיקים להדבק צריך  אלא בשכינה

ולא  אליו  של למדרגה להגיע ועי"כ בשכינה,

השכינה  שהיא הק ' התורה ידי על והכל למדותיו ,

המלכות. שה"ס תושבע"פ  בבחינת הק'

להצדיק  להתקשר יכול  עומד שהאדם  מקום  בכל 

הפורים לימי ההכנה  עיקר וזה  נפשו בפנימיות

הגאולה תלוי שבזה הצדיק  מרדכי הארת  לקבל

של והנה הקדושים לימים להכנס מתחילים כאשר 

הם  ראשון  אדר  וט"ו  י"ד ותחילה פורים

בערך  זה אך  ראשון, וגדלות  ראשון  קטנות כנגד 

לכלים  נכנסים הם הרי הכלים בערך  אך האורות,

כלים  שהם הכלים מצד מעליותא בהם ויש דג"ר ,

סוד  שהיא המלכה לאסתר  להתקשר וצריך דג"ר ,

למרדכי התקשרות ידי  על והכל עוזנו, שכינת

הצדיקים  לשמש וצריך  אמת , הצדיק שהוא הצדיק

כדי הוא צדיקים השימוש וכל בספריהם, וללמוד

משה  נשמת  ניצוץ בחי ' נפשו  בפנימיות לעורר

עומד  היכן נפ"מ אין ולכן  ענים, במאור כמ"ש 

והעיקר  סופו , ועד  העולם מסוף  לעמוד ויכול האדם,

הניצוץ  נפשו  בפנימיות  יעורר ובחינתו יכלתו  דכפי

של  האור  ידי ועל צדיקים, שימוש ידי  על דמשה

יותר  יהיה שלא הגאולה של האור  מעוררים פורים

ואיתא  ציון . ה' בשוב יראו בעין  ועין  נפילות,

הסתרות, עוד  יצטרכו לא דלעתיד  עינים במאור 

וכו', וגילו הסתר  צריך  עת  שבכל היום כמו  ולא

עליונים  יחודים ורק  נפילות שום יהיה לא אלא

יהיה  באהל ימות כי  אדם ובחי ' לדרגא, מדרגא

יעזור  וה' עליונים. ביחודים מדרגות עליית בחי '

סעודת של לשחוק  ונזכה יראו , בעין לעין  שנזכה

עתידין  עליו שנאמר  לויתן סעודת  שהוא פורים

בעינא  ליה חזו  כאילו  בלבהון  ליה למחמי  צדיקיא

תולדות ) פרשת  ריש  הנעלם במדרש ועיננו(כמ"ש ,

בב"א. צדק  גואל בביאת מלכותך  תראינה



תשע"ו  ויקהל פרשת דא"ח יז ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ו יקהל ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

תשע"ו  ויקהל פרשת בשב"ק שנאמרו קודש משיחות אחלק 

להביא  הס"מ טורח  לגאולה  המסוגל  זמן בכל 

ה "י  הגאולה את  לדחות  ועי"ז בבנ"י מח'

ויקהל וגו '.א ] ישראל בני עדת כל את משה

ע"י היתה המשכן לבנין ההכנה הנה

בנ"י, לכל משרע"ה סודשהקהיל להם שנתן (ע"י

'עדת'-דע"ת ) בתיבת  כנרמז החיבור סוד שהוא  ,ה'דעת '

וכמו בנ"י, כל בין  והשלום האחדות ובבחי'

ישראל' שם 'ויחן ע"י היתה תורה למתן  שההכנה

לבנין  ההכנה היא כן אחד , בלב אחד  כאיש  –

פגים  באתר  שכינתו משרה הש"י שאין המשכן,

מחזיק  כלי הקב"ה מצא ולא שלים, באתר אלא

כנה"ג  אנשי שתקנו  והוא השלום, אלא ברכה

ובקשת בברכת  מסיימים והקדישים התפלות  שבכל

המסוגלים  בזמנים אנו  שעומדים עתה כן השלום,

השלימה בן לגאולה שביעית  שבמוצאי חז"ל  (כדברי

בא) חדשים דוד  שהם וניסן  אדר  חדשי  הם והימים ,

להשתדל  מאד  צריך  ברחמים, לגאולה המסוגלים

ענין  מכל מאד  ולהתרחק  השלום, בענין  ולהוסיף

להזהר  יש שמים לשם ממחלוקת ואפי ' מחלוקת ,

הידועים התניא [שכדברי באגרותהרבה (הנדפסים

זה  מכתב מכת"י צילום חילק  זי"ע מהריי"צ וכ "ק  התניא,

הרמ"מ) כ "ק  חתנו בנישואי הצרותכתשורה רוב הרי  ,

שמים  לשם מחלוקת  מחמת באים ],בוהתלאות 

בספה"ק  מש"כ  זמן ג וכידוע שהיה פעם שבכל

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

על ב. המעביר כל כמארז"ל מדותיו, על להעביר הטהור בלבו טהרה רוח לעורר ובקשתי שאלתי שם, התניא בעל הרב זל"ק

השלום, ולמען למעני זאת  ולעשות הבע"ל. יה"כ קודם נ"י מאיר מו' מהנגיד ברבים מחילה ולבקש  הנעלבים מן ולהיות  וכו',

ח "ו, מריבה מתוך  יוצא שלום אין שמים ,כי לשם ממחלוקת הן והתלאות הצרות רוב אשר שמים, לשם  ממחלוקת ובפרט
ממנה  יצילנו ח"ו,הרחמן גיון אחרי ישליכם ולא פי אמרי לרצון ויהיו המרובים, יחזיקו המעוטים אלה שדברי בטחוני ומגודל .

חי"ק . מלונ "ח . וטובתו ד"ש תדרשנו. כנפש  מאדה"ש  שלום ואומר קצרתי

שסיפר ג . ז "ל ליסיביעגער שמואל ר' המפורסם החסיד מש"כ שמעתי המלאך  רפאל בס' כ' עז), אות  שונים (ענינים בשש "ק  כתב

המשיח  ביאת  עד האחרונה הנהגה מתחלת שממנו הסתלקותו קודם אמר שהבעש"ט זי"ע מפרשיסחא הרש"ב רבינו מרן בשם

גאונים  נשיאים אמוראים תנאים כהנים מלכים זקנים או שופטים נביאים המה הלא ישראל על נפקדו רועים מיני עשרה כי

כמ"ש  צדיקים להיות מחוייבים ישראל כל הלא צדיקים מנהיגים זה מה בשמים השטן ושאל הצדיקים הם והאחרונים רבנים

דרכי  יורם והוא צדיק בשם לו יקראו אשר ומנהיג ראש לה יהי' כת וכל חסידים כתות  שתהיינה לו והשיבו צדיקים כולם ועמך 

לקטרג  כחותיו כל עם היטב עצמו את  שיחגור ואמר מאוד מאוד עבורו טוב לא הזה שהענין השטן והבין השי"ת  ועבודת  חסידות 

לחרחר  וכח  רשות  לו ליחן ניאות בזאת  אך הדור את  להנהיג כח להם יהי' לא וממילא מרגוע להם יתן ולא הצדיקים על תמיד

תמיד  אותו ויבזו השני כת של המנהיג על עתק ידברו וכת  כת  שכל רק  אופן בשום יתאחדו שלא החסידים כתות  בין ומדון ריב

החסידים בלב וביותר מאוד בוער דמחלוקת שיצרא איך מזה יבין מבין כל והנה שמעתי ע"כ בזה מצוה שעושין וזאת ויסברו
הגאולה  את עכ"ל.מעכב .



לנפשך  חכמה דעה יח

בכלל  מח' להביא הס "מ טרח לגאולה המסוגל

מש "כ  וידוע הגאולה, את ח"ו לדחות ועי"ז ישראל

ועומ"ק )החיד "א תבא, כי סו"פ אנך הפסוק (חומת  על

הגאולה  שאין  תגאלו', בכסף ולא נמכרתם חנם 'כי

חנם  שנאת של ענין  בתיקון  אלא וידוע דתלויה .

לחומש  בהקדמתו זצ"ל מוואלאז 'ין  הנצי "ב מש"כ 

לחורבן  שגרמה חנם השנאת שענין דבר , העמק

ושלמים  היראים שבין  מח' ע"י היתה ביהמ"ק 

זולתו  דעת  וחירפו שביזו  בכלבאופן  שחשדו (וכותב

צדוקי  שהוא ה' ביראת כדעתם שלא שנוהג  שראו מי

וכו') ברבים לבזותו היינו דמו לשפוך  באו ועי"ז ואפיקורס

ה"י ביהמ"ק  חורבן  נגרם .הומזה

הלכות  בעניני לחלוק מותר שבו  האופן

התורה"ק 

וה  בהלכותיינוב] מח' של בענינים שאף

ת "ח  לכל ומצוה שמותר  תורה"ק

ולתלמידיו  לו לומר  ורוצים אמיתי אליו (הקשורים

דעתו) אוסר לדעת  זה תורה של דרכה שזו  דעתו את 

הגמ' כדברי וכו ', מטריף וזה מכשיר  זה מתיר, וזה

_________________________

להתרחק צריכין פרנסה בשביל ממחלוקת  ואפילו וז "ל, כג) אות ה"ה רבית  הל' (יו"ד הלכות ליקוטי בס ' ז"ל מוהרנ "ת  ג"ע וכתב

להאמין  וצריכין רמב) דף  שלה"ק (עי' פרנסתו מאה דוחה אחת  מחלוקת אדרבא, כלל, המחלוקת  ידי על פועלין אין כי מאד,

שכן  מכל ע"א), לח  דף  (יומא רז "ל שאמרו כמו וכו', לך יתנו ומשלך  יקראוך ובשמך  לחבירו, שמוכן במה נוגע אדם אין כי

בי  או החסידים שבין או והלומדים, החסידים שבין המחלוקת שהוא ה', עבודת  בענין מחלוקת  שכן בעצמם,וכל הלומדים שזה ן
שבתורה  העבירות מכל יותר  הגאולה את ומעכב הרבה ומקלקל מהכל גרוע שנאת המחלוקת רק  היא הזאת המחלוקת וכל .

עכ"ל. וכו'. האמת שאצלו לו נדמה אחד שכל האמת מחמת והכל חנם

ישנה  בזה"ל, כתב מעשיות ) חסידישע בספרו וכ"ה בפולין, טישוויץ דק "ק שו"ב שטערן ר"א (ממוה"ר אגדה כתבי קבוצת  בספר

ביניהם  חולקים הדור וחכמי שצדיקי מה היינו, חכמים, בתלמידי הקטגוריא הם משיח  שחבלי ע"א) קי"ח  (שבת ברש "י משמעות 

עצמו. המשיח  ייסורי היינו המשיח  חבלי והם המשיח, ביאת  נדחה היה מזה "ל ז "ם  שהרמב פעם , אמר "ה  זללה מרוז 'ין הרבי
השגות  מתקיפות זאת שרואים  כפי בזמנו, אפילו עליו שהיו הגדולות המחלוקות מפאת אך בדורו, משיח להיות ראוי

מאוחר  לזמן הגאולה  נדחתה עליו, ז "ל "ד ר'הראב הרבי ועל זללה"ה, הרמח"ל על מחלוקת יצאה יותר מאוחרים בזמנים .

הריזשינער  על מסאנץ הגדולה המחלוקת האחרון ובזמן ותמידיו, בער ר' הרבי על הק ', הבעש "ט  על ואח"כ ז"ל, אייבשיץ יהונת

וממילא  ישראל', כל ועל עלינו שלום יעשה הוא במרומיו שלום 'עושה תפילתינו תקובל שבקרוב להש"י נקוה זצלה"ה, קינדער

ע"כ. אמן. בימינו במהרה גואל לציון ובא מלכם', דוד ואת וגו' ד' את 'ובקשו של הנבואה בימינו יקויים

כל ד. לגאולה, מועיל אין מצות הרבה שנקיים אף  כלומר תגאלו' בכסף ולא נמכרתם 'חנם פסוק בעניותי פירשתי וזה וזל"ק,

אוהב  פסוק  על כמשז"ל מצות , – בכסף ' 'ולא חנם שנאת בעון נמכרתם' 'חנם וז"ש  גלינו, שבעבורה חנם שנאת  נתקן שלא זמן

חנם, שנאת שיש  זמן כל תגאלו, מצות  בקיום לא תבא כסף ואז השרשים ומן הגזע מן חנם שנאת לעקור תלוי העיקר  ולכן
בימינו  במהרה עכ"ל.הגאולה  אמן.

דין ה. להצדיק  נאמר הוא ישר דשבח הוא, וישר צדיק  וגו' פעלו תמים הצור עה"פ  האזינו בשירת דנתבאר והענין שם, ז "ל

ופירשנו ופתלתל, עקש דור שהיה שני בית  בחורבן בהליכות הקב"ה ישרים  היו לא אך תורה, ועמלי וחסידים  צדיקים שהיו
ואפיקורס, צדוקי שהוא ה' ביראת כדעתם  שלא שנוהג שראו מי את חשדו "ז זא שבלבם חנם  שנאת מפני "כ ע עולמים ,

הבית  שחרב עד שבעולם  הרעות ולכל הפלגה בדרך ש"ד  לידי "ז עי ואינו ובאו הוא ישר שהקב"ה הדין, צדוק היה וע "ז .

חורבן  גורם דזה לש "ש שהוא אע"ג בעקמימות  ולא עולם בהליכות  גם הישר בדרך שהולכים באופן אלא  כאלו צדיקים סובל

ה  ישוב והריסות היו הבריאה עוד אפשר, היותר באופן ה' ואוהבי וחסידים צדיקים שהיו שמלבד האבות  שבח היה וזה ארץ,

הבריאה. קיום היא באשר לטובתם וחשו באהבה עמם היו מ "מ מכוערים, אלילים עובדי אפי' אוה"ע עם שהתנהגו היינו ישרים,

עכ"ל. וכו'.



תשע"ו  ויקהל פרשת דא"ח יט ליקוטי

ע"ב בחגיגה ג  הדברים )ו (דף כל שיהיו  צריך  הרי ,

את אחד כל ולידע בזה, זה כבוד  נהגו של באופן

בתורה, אמיתי  שורש  יש  זולתו לדעת שאף האמת 

דא"ח, ואלו  אלו דעותבבחי ' חילוקי על  נאמר (שזה

שלכל אמיתיים ות "ח תורה גדולי ע"י הנאמרים בתורה

בתורה"ק ) אמיתי שורש יש לזלזל צד אסור וא"כ

הגמ' וכדברי זולתו, ע"ב)בדעת יד  דף  על (יבמות

וב"ה ב"ש כריתותמח' של חמורים בענינים (שנחלקו

בזהוכו') זה כבוד נהגו נשים ובכ"ז  לשאת  נמנעו (ולא

שיפגשוזמ"ז) [וע"י אהבו . והשלום והאמת  כדכתיב

זולתו, סברות אחד  כל וישמע זה, עם זה וידברו 

ממילא  הרי  תורה, של כדרכה זל"ז  כבוד ויתנו

בתורה  מח' מכל ובכה"ג הדברים, ויתבררו  יוסיפו

והב  'ואת  בבחי ' והידורים, תיקון תוספת יוצאת 

קידושין הגמ' כדברי  ע"ב)בסופה' ל יה"ר (דף וכן ,

אכי "ר ]. בעניננו, ג"כ שיתקיים

והאחדות  היחוד סוד כנגד הוא הגידין צומת 

ישראל נשמות שבין

ודיבר בהלכה ג] הפלוגתא בענין  מורנו

ישראל  מחכמי  כמה בין  שנהיתה

הגידין , בצומת  לעופות  שנותנים הזריקות בענין 

הנאזר  פרקי  בספר עפמש "כ בזה ספר ואמר  (הוא

פרד"ס) ע"פ וטריפות  שחיטה הל' על  שמחברוביאור

המאיר  אור  בעל הרה"ק  מתלמידי  גדול צדיק היה

וכותב  המאיר', 'אור  רבו ספר את כתב והוא זי"ע,

שיז)שם פרק  הגידין צומת  טריפות של (בהל ' שענין

לצמתך , מבעד הפסוק בבחי' הוא הגידין צומת

היחוד  וסוד ואור כח בבחי ' השם ז היינו כנגד שהוא ,

ישראל  עמו  את המברך בברכת  שמכוונים הק'

שורו"ק )בשלום בניקוד  הק'(הוי"ה השם שהוא

[ומפרש  העולמות , כל ומקשר  ומאחד שלום העושה

הגידין  נפסקו  שאם הלכתא בהאי  הפנימי  הרמז  שם

_________________________

להם ו. אמר בפקיעין יהושע  ר' פני להקביל שהלכו חסמא (בן) אלעזר ורבי ברוקה בן יוחנן ברבי מעשה ת "ר שם, הגמ' ז "ל

המדרש  לבית  אפשר אי כן פי על אף  להם אמר שותין אנו ומימיך  אנו תלמידיך לו אמרו היום המדרש בבית היה חידוש מה

וכמסמרות  כדרבונות חכמים דברי ודרש פתח  הוא ואף  כו' היתה עזריה בן אלעזר ר' של שבת היתה מי של שבת  חידוש  בלא

להוציא  לתלמיה הפרה את מכוין זה דרבן מה לך לומר לדרבן תורה דברי נמשלו למה אחד מרועה נתנו אסופות  בעלי נטועים

מטלטלין  תורה דברי אף מטלטל זה דרבן מה אי חיים לדרכי מיתה מדרכי לומדיהן את מכוונין תורה דברי אף  לעולם חיים

דברי  אף ורבה פרה זו נטיעה מה נטועים ת"ל יתירין ולא חסירין תורה דברי אף  יתר ולא חסר זה מסמר מה אי מסמרות ת "ל

הללו  מטהרין והללו מטמאין הללו בתורה ועוסקין אסופות  אסופות  שיושבין חכמים תלמידי אלו אסופות בעלי ורבין פרין תורה

מרועה  נתנו כולם לומר תלמוד מעתה תורה למד אני היאך  אדם יאמר שמא מכשירין והללו פוסלין הללו מתירין והללו אוסרין

האלה הדברים כל את אלקים וידבר דכתיב הוא ברוך המעשים כל אדון מפי אמרן אחד פרנס נתנן אחד קל אתה אחד אף
מתירין  דברי ואת אוסרין דברי את מטהרים דברי ואת מטמאים  דברי את לשמוע מבין לב לך וקנה  כאפרכסת אזניך עשה 

מכשירין  דברי ואת פוסלין דברי דברי את ע "כ וכו'. בתוכו שרוי עזריה בן אלעזר שר' יתום דור אין להם אמר הזה בלשון .

הגמ'.

מוחין ז. ד' כל שהאירו אחר כי שלום נק ' ז "א יסוד שלום שים בכוונת  הרשום להשכיל תבין "ומעתה שם, מלשו"ק מעט  לך  הא

שמתעוררים  ברגע אז וכו' התחתון יסוד בהתעוררות כי ע"ב שם שהיא הטיפה יורדת אח "כ בו ונשלמו דז "א מוחין מ "ב י"ס

הורדת  ע "י יחד ונקבה זכר יסודות ב' נעשו בשלו"ם זו"נ בין שלום שים וזהו זללה"ה האר"י ומסיים וכו' ביסוד להוריד המוחין

ועמוק , הקדוש עכ"ל יחד ומתחברין שלום ועושין אש ה"ג מים ה"ח בשלו"ם תכוין גם יאהדונה"י שהם שלום ונעשה הטיפה

דנ בי"ס  דז"א י"ס  שקושר בהאר"י ואיתא קש"ר אותיות  שר"ק נקוד שלום שים דברכה הוי"ה ניקוד כל ולכן מקשר ועתה וק'

ברכה  במקום כאן נפשינו מגמת  כללות נמצא עכ"ל. מאוד לזכירה הוא ויועיל בלבך  תורה דברי ויתקשרו היסוד ע "י העולמות 

קודש. לנוה עליונה השפעה אות אחד למקום שיבואו השמ"ע בכללות שעשינו וזקיפות הכריעות  בחי' כל ולייחד לקשור זו

יפריח  שלא השער המצמצם דבר לשון צמתך  ופרש"י לצמתך  מבעד וגו' רעיתי יפה הנך ע "פ בילקוט  כזה לכוין יש  ולדעתי

כשאתם  משובחים אתם אימתי דודים אהבת  בספר מביאו בילקוט  ואיתא לקישורייך מבפנים והקישורים השבכה היא וזו לצאת 



לנפשך  חכמה דעה כ 

פירוד  ועושה במח' פוגם האדם שאם – טריפה הוי

עבודתו הרי  המאוגדים, בנ"י  בין  הגידין , צומת  בין 

פסולה].

בעוף  וי"ו בבהמה ג' – צוה"ג בענין הרמזים

ופירש  גידין ד] ג' יש  שבבהמה הא מורנו בזה

אותיות ג' כנגד  שזה הגידין, בצומת 

היחוד את  פועלים שהם – יה"ו  –של המלכות  (עם

הוי"ה) שם של  אחרונה ה' אות י"ושהיא יש בעוף וכן  ,

הוי "ה  שם של ו ' י ' אותיות כנגד  ג"כ שהם גידין ,

ענין  נרמז שבהם הזכרים האותיות  שהם הק'

יחודהיחוד  בה יש  החכמה ספי' שהיא הוי"ה שם של (י'

יש הז"א שהוא ו' ובאות ראשונה, ה' – הבינה ספי' עם

אחרונה) ה' – המלכות ספי' עם וכשהש "יהיחוד  ,

להוסיף  והחיזוק  הנידון  עתה שנתעורר מסבב

מן  רמז הר"ז  הגידין צומת בענין והשגחה תיקון

בסוד  ולהתחזק להתעורר  העת הוא שעתה השמים

כלל  של האחדות בענין השתדלות ולהרבות  היחוד,

פשוטים  לרחמים בעז "ה נזכה ידה שעל ישראל,

גופא  זה שבענין  [וכ "ש בקרוב. ברחמים ולגאולה

הרשות ת"ח לכל שיש  שאף  דצוה"ג הנידון  של

ביאור  לקמן וכמ"ש  בתורה"ק, דעתו לומר  והזכות 

זה  בענין הדו"ד כל מ"מ בזה, והשיטות הצדדים

וכנ"ל, בזה זה כבוד  נהגו  של באופן  להיות צריך

בלא  בלבד  ולתלמידיו  לעצמו  יאסור  שאוסר  ומי

הנוהגים  המתירים דעות  על ח"ו  לעז להוציא

ינהג  אחד  וכל המובהקים, רבותיהם כהוראת

דעת ח"ו  לבזות בלי רבותיו  כהוראת למעשה

זולתו].

מקדש מיקרי טריפות  בענינו  לעצמו  המחמיר

וכו ' לו במותר עצמו

ופירש  בענין ה] הדעות ב' טעמי את מורנו 

[והדגיש בצוה"ג, שבאמת השאלה

מובהקים  לרבנים נתונה  בכה "ג  הוראה כל

שהם  דווקא, הוראה ומורי תורה  גדולי

ישראל לכלל ההלכה  להורות נתון הוסמכו (ואין

בזה ) דעתו לומר אחד כל ביד זה מה דבר כל וע "כ ,

בענין, המו "מ לביאור  רק הוא מזה  שמדבר 

ביד  נתון זה  שכנ"ל והכרעה , כהוראה  ולא

המוסמכים  המובהקים וההוראה התורה  גדולי

ומהדר לזה]. חושש  בזה לעצמומורנו מורה ואין 

תשובה בדרכי  וכמובא לאחרים, לט הוראה (סי'

תוארסק"א) בפרי הק' האוה"ח (סק"א)בשם

אף  עצמו  על המחמיר  טריפות  חשש  שבעניני 

הדין מן לגמרי  המותר  כלבדבר  אחר שבודק (כגון

טרי  מצוי)הע' שאינו מיעוט שהם באלו אף לא פות  ,

הפטור  בכלל ואינו  חכמים דברי על כמוסיף  מיקרי

מוסיף  הוי אלא הדיוט, הנקרא ועושהו  הדבר מן

עצמו מקדש ומיקרי נפשו לטהרת  וסייגים גדרים

היו הראשונים שחסידים תמצא והלא לו , במותר

שיש  הנ' לשער  לכנוס  שלא שערים מנ' 'מתרחקים

אין  לאחרים אך  לעצמו  דווקא וכ "ז איסור ', חשש  בו 

וכו']. להורות 

החזה במקום  חיסונים העושים  אלו  מנהג ביאור

דהנה  מחלותו] הרבה שנפוץ שמחמת  ידוע

להם  להזריק צורך יש  בעופות 

שנועצים  מחט ידי על נעשים והחיסונים חיסונים,

_________________________

לפעול  שא"א שמאריך  [ועיי"ש וכו'". אגודות מצומתי' שהם אחדות לשון והוא מצות  אגודות  אגודות  ועושים לפניו מצומתי'

ישראל] נשמת כלל עם האחדות בסוד דבוק  בעצמו הוא אם רק  העולמות קישור זו  בכוונה

ואיתא הגידי' צומת  נפסקו או ניטלו אם דדינא לגופא "ונחזור וז"ל, שם כותב לצמתךובהמשך מבעד כמו צומת לרמוז לשון

ששם מעניינה מדברים שאנו שלום שים בברכת עתה אשר בדברינו הגידי'האמור צומת כלסוד השפעות התקשרות  בחי'
מתפלל המוחין עכ"ז  האחדות) סוד כנגד שהוא במח' פוגם בעצמו שהוא לעיל לפמש"כ (היינו ממנו ניטלו או נפסקו אם כמדובר

עול' של ברומו העומדי' בדברי' מזלזל כי התפלל שלא לו טוב כן עשה לא אם וכמדובר עבודתו  טריפה בוודאי כוונתו ומכוין

עכ"ל. וכו'." כמבו'
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שיש  ההכשרים, בין  חילוק  יש ובזה העוף , בבשר 

של  החזה במקום החיסון  שיהא שהנהיגו  הכשרים

עובי שיש  מקום הוא ששם היות וטעמם העוף ,

החיסון , שם לעשות  עדיף הרי  בשר  של רחב

קצר מחט שלוקחים מעובי באופן  יותר (הקטן

חלל הבשר) לתוך  המחט שיכנס חשש  אין וכך

אברים  שם יש הרי  המחט לשם יכנס  שאם הגוף ,

בקיאין  אנו  ואין  בהם מטריף נקב שכל פנימיים

בהם  נעשה לא אם לראות  האברים אלו בבדיקת

בהלכות מקומות בהרבה הרמ"א וכמש"כ  נקב,

טריפות.

החיסון  לעשות  העדה"ח ביד"ץ הנהגת  טעם 

בחזה ולא ברגל 

אמנם  זצ"ל ז] בראנדסדארפער ר "מ הגה"צ

ירושלים  גאב"ד בזמנו עמו (והסכים

זצ"ל ) יצחק מנחת בעל  של הגאון בשחיטה הנהיג

העוף , בחזה החיסון יהא שלא החרדית העדה

וכן  החלל לפנים המחט יחדור  שמא מחששות

בעת שמתים עופות  שיש  בפניו שהעידו מחמת 

בחזה חיסון להם אחדשעושים שהם פי על (אף

להטריף מאלף ) שעלול מסוכן  מקום שהוא וש"מ ,

העוף  ברגלי  החיסון  לעשות  הנהיג אלא בקל, העוף 

טריפה  שנהיים החלל אברי  כמו  חמור אינו ששם

בעלמא. נקב ידי  על

בעוף  צוה"ג במקום השיטות ג'

והנה מטריף ח] אין  נקב ששם אף  העוף ברגלי

צומת של מקום יש ברגל שם מ"מ

א' אף  נפסק  שאם גידין ט"ז  כנ"ל יש ששם הגידין 

צוה"ג  טריפת  של זה ומקום טריפה, הר"ז  מהגידין 

ג' יש  גופא ובזה העוף , של ב' פרק  בסוף  הוא

הרמ"א א) ס"ט)שיטות , נו כתב (בסי' מהרי "ל, בשם

אצבע ד  רוחב הוא שהוא חהשיעור אגודל רוחב (היינו

נאה) להגר"ח ס"מ ו2 להחזו"א, ס"מ שמסיים 2.5 [אלא ,

מחצי יותר  אינו שלעולם הרוקח בשם הרמ"א שם

המהרש"ל שיטת  ב) האמצעי]. בט"ז עצם (המובאת

סק"ז) ב'שם רוחב הוא צוה"ג שמקום הוא

הש"ך טאצבעות שיטת ג) סק"ח), לנהוג (שם שפוסק

העצם  חצי בכל הוא צוה"ג דמקום לחוש  כהרוקח

אצבעות ג' בערך  שזה הנ"ל, פ"ב כמש "כ י של

למהרש"ם תורה לט)בדעת  .(סי'

וכשיש – בצוה"ג לבדוק שלא הקדום המנהג

הבדיקה על סמכינן לא גמורה לקותא

ובאמת לבדוק ט ] כלל נהגו לא הדורות שבכל

דהא  הגידין, נפסקו  האם בקביעות

כשרים דרובם החזקה על בזה שלא סומכים (כמו

לבדוק חיוב דאין המטריפים הדברים רוב על בודקים

בריאות ורק  כשרים ארוב וסמכינן טריפות אחר

מיעוט  שיש היות  לבדוק  שחייב בשו"ע אי' הבהמות 

_________________________

ישערח. לשער בקי שאינו ומי שם, הרמ "א אצבע ז"ל צומת ברוחב אין ולעולם מהרי"ל) בשם (שם שמתחילין ממקום בעוף 

ע"כ. תד). סי' (רוקח האמצעי עצם מחצי למעלה הגידין

לפי ט. אבל ה') דסעיף השנייה דעה (שהוא אצבעות ד' הגדול בשור שפירש  פרש"י לפי צודק שזהו רש "ל כתב שם, הט"ז ז "ל

עכ"ל. אצבעות ב' בעוף  הפחות ולכל אצבע  יספיק לא ה') בסעיף הראשונה דעה (והוא הרמב"ם כדעת אצבעות  י"ו דקיי"ל מה

הט"ז. לשון ע "כ

עצם י. בחצי לעולם ישער בקי שאינו מי א"כ האמצעי עצם מחצי למעלה הגידין צומת אין דלעולם כיון ק "ק שם, הש"ך  ז"ל

ולמטה  מחציו האמצעי בעצם הוא הגידין צומת  של ארכו ושיעור בסתמא י' דין ס "ז  כלל ת "ח בסימני וכ"כ אצבע  ברוחב ולא

ברוחב  דשיער אמהרי"ל חולק  והוא ת "ד סימן הרוקח  דעת  (והוא עכ"ל הגידין צומת הוי לא ולמעלה ומחציו הגידין צומת הוי

בעוף  בין לסמוך אדם כל יוכל דע"ז  לו דנראה שם בת"ח  וכ"כ הכי, אמרינן בבהמה דאפילו שם ת "ח בסימני ומשמע  אצבע )

(וכן  בבהמה הש "ך.בין עכ"ל ע"ש . בבהמה בין בעוף בין לסמוך יש זה שיעור דעל הב"ח וכ"כ ת "ד) סימן ברוקח משמע 
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יש לכתחילה וע"כ טריפות, של המצוי מיעוט – ניכר

לבדוק ) במקום חיוב לקותא לעינים כשנראה אך  ,

אם  לבדוק  הדין  מעיקר  חיוב יש כבר  אז  צוה"ג,

הרמ"א כתב כבר ובזה הגידין, שכשיש (שם)נפסקו 

בקיאין  אנו אין  הגידין בצומת הדם ונצרר מכה

הגידין)בבדיקה נפסקו שלא להטריף (לראות  ויש 

והט"ז יאהעוף  שהש"ך  אלא בשם (שם), הביאו 

כשיש (והב"ח)המהרש"ל שרק הניפוח, לפי  שהכל

בשינוי אבל להטריף, יש  אז  שנימוח ונראה רקבון 

ולראות לחתוך וא"צ לגמרי מכשירים לבד מראה

ונימוח  רקבון  יש  ע"י ,יבאם ולעיין להחמיר טוב (אך

הנפוח) שדוקא שיחתוך  העט"ז בשם הש "ך כתב וכן  ,

אז  דם מרוב ניכרים הגידין  ואין  הרבה הדם שנצרר

נראה  ואין  דם בקצת  אבל בבדיקה , בקיאין  אנו אין 

שאלת לזה וצריך  להטריף, אין בגידין ריעותא שום

חכם ע"ז)וחקירת וסמכינן בגידין שיבדוק  .(היינו

המהודרת  בשחיטה עתה  עד המקובל  המנהג

דהעדה"ח 

והנה הרבנים י] המו"צים ביד  המקובל ע"פ

דהעדה"ח ישהגאונים שנים (שהרבה

כדלהלן) בצוה"ג לבדוק ההידור שהנהיג בידם וכפי 

הגר" הגה"צ כמובא זאת זצ"ל בראנדסדארפער  מ

בשם קנה שו "ת הגדול בספרו  מז,בארוכה סי' (ח"א

מט) לבדוק ,מח, ומה לבדוק  איך הסדר  בזה ותיקן  ,

מטרפינן , לא ממש בשר  רקבון  נראה שלא כ"ז  הרי

וכדו ' קרושה ליחה איזו  שם שנמצא במקום ואף 

עי"ז  נהיה אם להבחין בדיקתנו על בכה"ג סמכינן 

בושם  הקנה בארוכה וכמ"ש עצמם, בגידין לקותא

בדיקתנו, על סמכינן לא גמור  ברקבון שרק  להוכיח

שלא  ולראות להסירה ואפשר ליחה כשיש  אך

הרמ"א  אסר  לא בזה עצמם, הגידין  במקום נגעה

הבדיקה. על לסמוך 

החיסון  ע"י שנהיית הלבנונית

ובאמת עושים יא ] אין  הנ"ל החיסון את הרי 

ברגל  אלא צוה"ג של הנ"ל במקום

למעלה העוף )העוף  לגוף  הסמוך  דהעוף  א' (בפרק 

טריפה. חשש  אין המחט ששם יכנס שלא (שנזהרין

כנ "ל ) העוף  שנתעוררה לחלל  שהשאלה אלא .

חשובים  ות"ח רבנים כמה שגילו  ע"י לאחרונה

שינוי שם עושה העוף ברגל הנעשה שהחיסון

הבשר  גבי על החיסון במקום שם שנהיה מראה

צהוב-לבן  קרום כעין העור ויש (=לבנונית )תחת

ברגל, למטה אצלם יורד זה ששינוי  מהעופות

ענין  והנה לעור , מתחת צוה"ג למקום בסמוך

_________________________

דאיכא יא . מקום בכל ולכן נטרף הוא ובקל לבדוק דקשה משום עוף  של הגידין צומת  בבדיקת בקיאין אין ואנו הרמ"א, ז"ל

(מרדכי  טריפה הוא בעוף בקיאין אנו ואין בדיקה צריך  שהיה מאחר הדם ונצרר נפוח רק  אינו אפילו הגידין צומת  במקום מכה

ע"כ. והאחרונים). ואגודה הארוך  וא"ו המקשה בהמה פרק

שאם יב. בו ויעיין הניפוח  שיחתוך  שיטריף קודם המורה וצריך הניפוח לפי הכל אכן רש"ל מסקנת ז"ל (סק "ח ), שם הט"ז ז"ל

איסור  אין רקבון דבלא משמע עכ"ל, להטריף  יש  אז החוטין מן א' שנפסק  לחוש  יש  ונימוח רקבון בו שיש  הניפוח  מתוך נראה

ע"כ. שהיה. מכמות הבשר מראה שנשתנה אפילו

קודם  המורה וצריך  הנפוח לפי הכל אכן ט "ו ס "ס המקשה פרק  ובספרו באו"ש מהרש"ל וכתב וז "ל, כתב סקי"א) (שם ובש "ך

להטריף  יש אז מהחוטין א' שנפסק  לחוש ויש  ונימוח  רקבון בו שיש הנפוח  מתוך  נר' שאם בו ויעיין הנפוח  לחתוך  שיטריף 

שום  דאין בכה"ג גע"ל או ברוי"ן או בלו"א כמו בלחוד מראה בשינוי אבל בנפוח אלא הרב אמר דלא אפשר הב"ח  וכתב עכ"ל,

כו' שיחתוך ידי על ולעיין להחמיר טוב מ "מ ונימוח רקבון יש אם ולראות לחתוך  צריך  ואין לגמרי מכשירין נפוח ולא לקותא

מועט דם צרורות אבל הדם מפני ניכרים הגידים אין שכמעט עד הרבה הדם נצרר דוקא ונ "ל וז "ל העט "ז  כ' בזה וכיוצא עכ"ל

צריכים  היינו מעט  אפי' הדם וצרורות נפוחות  לפנינו הבאות כל להטריף  נבא שאם בגידים ריעותא שום רואים כשאין נטריף  למה

ע"כ. עכ"ל. נ "ל בזמנינו אפי' ירא חכם וחקירת שאלת צריך אלא נ"ל אין וזה דרובא ורובא רובא להטריף
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היא מה בהחלט ברור  אין  שנעשית  (וישהלבנונית

עצמם) הרופאים בין דעות  חילוקי החוששים בזה שיש

דדינה  חשש  יש  לדבריהם וא"כ דלקת  סוג שזו 

בדיקה)כרקבון  מהני לא מהרמ"א כנ"ל י "א (שע"ז אך

דלקת זו ואין  להחיסון  העוף  תגובת  אלא שאי"ז

צריך  אין שאף  בעלמא מראה כשינוי דינה וא"כ 

הדין . מעיקר בדיקה

יש [והאמת  אם צ"ע בכלל תורה שע"פ 

בענינים  דעה לומר נאמנות  לרופאים

הרמב"ם כתב [דהלא טריפות שחיטה של מהל' (פ"י

יב-יג ) בדעתהל ' משגיחים לא טריפות  דבהל'

סנהדרין בגמ' מצינו אמנם כלל, לג )הרופאים (דף 

כח)ובבכורות  תודוס (דף עדות על חז"ל שסמכו

הרחם  שניטל שבהמה טריפות  בענין  אף  הרופא

חת "ס  בשו "ת ועיין כשרה, וסי'שלה קנח, סי' (יו"ד 

סא  סי' ובאבה"ע נדה)יג קעה, למס' כב ובחידושיו (דף

כלליתע"ב) ידיעה של שבאופן לברר  שמאריך 

בארוכה עיי"ש נאמנות להם יש  ].(ואכמ"ל )בעלמא

הביד"ת  שהנהיגו החדשה בדיקה תקנת 

דהעדה"ח 

והנה  לרופאים הרב יב] פנו דהעדה"ח נים

החיסון  את שעושים המובהקים

אמיתי, דלקת גורם החיסון חומר שאין  אמרו  והם

בשמירת להוסיף  נועד החיסון כל שאדרבא

הרופאים  כל אצל זה חיסון ומקובל העוף, בריאות

דלקת להביא ולא לבריאות  ומסייע המועיל כדבר

הבריאות שמירת היפך מהחת"ס שהיא (וכנ"ל

הרופאים) דעת  על סמכינן כללית  גם שבידיעה והרי

שינוי רק אלא רקבון  של ענין כאן  נראה אין בעין 

ושיטתם  דבריהם מובנים וע"כ בעלמא, מראה

בעלמא, מראה שינוי  אלא אי"ז הדין (ולכן שמעיקר 

דכנ "ל הנה, עד בדקו שלא אלו אף  בדיעבד התירו

בדיקה) א"צ הדין מעיקר מראה טוב בשינוי מהיות אך  ,

לבדוק  חדשה תקנה עתה הנהיגו  ולהבא מכאן הרי

עד  למטה הלבנונית יורדת  אם לראות  עוף כל

פ"ב שבסוף  האצבע הרמ"א מקום שיטת  (שהוא

העוף הנ "ל ) זורקים לשם עד הלבנונית  יורדת  ואם

דהוי  כדלקת  דינה זו שלבנונית חשש  צד  שיש (וכנ"ל

בדיקה) מהני לא ובזה הרבנים כרקבון ואמנם ,

רופאים  שישנם שהיות טוענים המערערים

דאי ' מה ההלכה בזה יש הרי  דלקת , שזו הסוברים

בזה  לדון  הרופאים להושיב שצריכים יוהכ"פ  בהל'

טוענים  וכן  הרופאים, רוב דעת  אחר  וללכת ביחד 

שאי"ז  דהעדה"ח החדשה הבדיקה תקנת  על

הש "ך שיטת  כנ"ל שהלא הכרעתמספיק, (שכן

ולא האחרונים) העצם חצי  בכל הוא צוה"ג שמקום

דהרמ"א, האחרונה באצבע רק

למעשה המנהג ספק צד עוד שיש במקום 

כהרמ "א 

אך בכה"ג יג] שאפשר דהעדה"ח הרבנים דעת

בלבושי כתב דהנה הרמ"א על לסמוך

לו)שרד  אות  העצמות טריפות להל ' (בפתיחה

ואף  הרמ"א, כדברי הוא למעשה שהמנהג

זה, מנהג על בתוקף מפקפק עצמו  שרד שהלבושי

_________________________

שיאמרו יג . משל דרך על פרטי, גוף על ולא כללי דבר על נאמנים שהרופאים הדבר נכון לאמת  שפטתי "ומזה שם, החת "ס  ז "ל

עפ"י  במציאות כן זה שיהיה נאמין וזה אדומים, ויבחושים שערות כמין בגופה לה שיש  משומא אשה שתפיל עולם בטבע שיש

נאמין  לא זה שומא, בו יש  הזה שגוף להם להאמין אבל ע"ש , וכו' תסיג לא  ע"א פ "ה פר"ע  בשבת  וכמ"ש מהראשונים, קבלתם

המגדל  בעולם גופא דאיכא הרופאים עדות ליבא אי נהי נימוחו, לא אם לפושרין שנטיל ידי על מנסים אנו לכן כוזב, דמיונם כי

השתא מ"מ  יבש , כדם מטמאים היינו שערות שמשיר נאמר שומא אזי בטבע , בזה כיוצא שיש  כלל ע "ד מהרופאים לנו שנודע

האמינו  לא חכמים אבל זו, אשה על העידו הם שומא, לה יש זו אשה הרופאים שאמרו ומה בו. כיוצא שומא לו יש  זה בגוף שגם

לרופאים  תו נצטרך לא בזמנינו כן יארע אם ומשו"ה טהורה, לאו ואם טמאה נימוחו אם לפושרין תטיל ואמרו בעצם זו אשה על

עכ"ל. לפושרים. נטיל לעולם כי



לנפשך  חכמה דעה כד

עוד  שיש  מקום שבכל למעשה מסכים הוא גם מ"מ

הרמ"א  על לסמוך אפשר ספק בענייננוידצד והלא ,

כרקבון דינה זו לבנונית  האם ספק  יש (שבזה כנ"ל

בדיקה) מהני בעלמא לא מראה כשינוי  דינה או 

שרואים) הבדיקה על לסמוך אפשר כיון (שבזה וע"כ

שכל  הרמ"א על לסמוך אפשר  ספק  צד עוד  שיש

האחרונה  לאצבע הלבנונית  נכנסה שלא זמן 

כשר . הב' שבפרק

להקל יש  הדין דמעיקר למעשה זה מכל  היוצא

ולהחמיר וי  להדר מקום  ש 

עוד שאפי 'יד] לבאר  המתירים הגאונים הוסיפו

שרד בלבושי אי ' עצמו  (הל 'ברקבון 

יג ) סו"ס ו סי' העצמות דה"ה טרפות ונ"ל וז"ל, שכתב

יותר  ומעמיק  הבשר  בעובי  רקבון  קצת  רואה אם

אל  הגיעו  קודם הרקבון  שם וכלה הבשר  בעובי

שבמקום  באופן  לעצם סמוך  צ"ה שם אשר המקום

כלל, צ"ה לבדוק וא"צ כשר , בריא הבשר צ"ה

שנהיית הלבנונית שמתחת  בעניננו , וה"נ עכ"ל.

דכשר  עצמם, הגידין במקום לקותא אין  מהחיסון 

הביאו האוסרים אך  רקבון , דהוי נימא לו אם אף

דברי דאין  שמבאר  למהרש "ם תורה הדעת מדברי 

חצי של העליון  מקום לגבי  אלא האלו הלבו "ש 

מקום  לגבי  לא אבל בשר , ממש  יש  ששם העצם

אין  כמעט ששם - דהרמ"א אצבע עובי  - העיקרי

הלבו "ש . לדברי שייך  זה אין  ולטענתם בשר

דהויוהמטריפים  החשש  את לעיקר מקבלים

שלא  צריך  לדידהו  וא"כ רקבון

כנ"ל  אך כהש"ך , העצם חצי לכל הלבנונית יכנס

ומוחלטים  ברורים דברים בזה אין  שסו"ס כיון 

לא  ספק  מידי הרי בזה, נחלקים בעצמם שהרופאים

מעיקר  אפשר  ספק עוד  שיש  במקום וכנ"ל נפקא,

הלבושי למעשה להלכה כמש"כ  כרמ"א לנהוג הדין

מכ "ז  היוצא –וממילא הענין  תורף  זה הנ"ל. שרד

נכנס  לא אם בזה להקל יש  הדין דמעיקר  למעשה

הרמ"א  כדעת אצבע רוחב למקום הלבנונית 

כדברי נוסף ספק  צד בצירוף  כוותיה לנהוג שאפשר 

_________________________

ישער יד . בעוף לשער בקי שאינו ומי וז "ל, ס"ט ) נ "ה (בסי' רמ"א כ' בעוף , הגידין צומת שיעור ולענין שם, שרד הלבושי ז "ל

גס בעוף  אבל דק בעוף  והיינו השוק  בתחתית  אצבע  משך  רק בעוף  הגידין צומת  שאין (היינו שמתחילין ממקום אצבע  ברוחב

ארכביה  כי מובן אינו זה ול' (הרמ "א). עכ"ל השוק עצם מחצי למעלה צ"ה אין ולעולם ז"ל) האחרונים כ"כ האצבעות  שני

יודעין  אנו ואין פליגי דלא ס "ל דרמ "א ומשמע  ברוקח  הוא השני ושיעור במהרי"ל הוא דאצבע  הראשון ושיעור רכשי אתריה

מב' יותר ארוך  שהשוק  והיכא באצבע  לשער מחמירים אצבעות שני ארוך השוק  כל שאין דהיכא ר"ל דל"פ ס"ל להחמיר אם

בחצי, משערין אצבעות  שני ארוך השוק דאין דהיכא פליגי דלא ס "ל דלהקל אפשר או עצם. בחצי לשער מחמירים אצבעות

הנהיגו  האחרונים אכן להקל. בין להחמיר בין עצם בחצי תמיד לשער מסיק והש"ך  באצבע. משערין מב"א יותר דארוך והיכא

שהביא  וכמו בחצי דמשערין פשיטא אצבעות  מב' קטן דהשוק  דהיא להקל, והיינו אצבעות, ב' גדול ובעוף אצבע קטן בעוף לשער

פ "מ , וכ"כ בגדול, וב"א דק, בעוף באצבע  משערין שלהקל רק  לסמוך  אדם כל יוכל זה שיעור דעל הפוסקים, כל בשם הש "ך

דהיינו  לסמוך מי על להם שיש כיון מיחו ולא למנהגם שתקו רק חכמים ברצון כ"כ זה המנהג שאין ניכר כולם בדברי אך 

שאין  כהש"ך  ג"כ ודעתו זאת , על  ככרוכיא צווח  מהט"ז בתשו' יז ) (בסי' מחדש שנדפסו החדשות  ב"ח בתשו' אכן אמהרי"ל,

האלה  המלכים אחרי יבא מי כי זה למנהג שתקו הוי לא האלה הט"ז דברי חזי הוי דאי לי אומר ולבי עצם, בחצי רק לשער

וצ"ה  להחמיר, אם אמרו להקל אם נודע  לא ג"כ רמ"א ודעת מסתבר, וטעמייהו נינהו ובתראי א' לדעת  שמסכימין והש "ך הט"ז

המנהג  כך שנתפשט אף  לכן להחמיר. להקל בין עצם בחצי לשער והט "ז  הש"ך  מדברי לזוז  לנו אין עכ"פ א"כ דאו', איסורא הם

אלא מדבריהם. לזוז  שאין חושבני ולהלאה מכאן בזה הט "ז  דברי לראות  שזכינו לכן אנו המנהג  נתפשט שכבר מאחר  "מ  דמ
המנהג כפי נעשה כהלכת' דלא  אף בעולם  היתר  צד איזה עוד  שיש ב במקום אבל מדברי , נזוז  לא היתר צד עוד שאין מקום

לדון  צריך זה בדרך הנ "ל. ט"ז כהש"ך  לנהוג לפסוק  שמואל דבר תשו' בשם נו) (סי' הקמח בלקט  שראיתי וגם וט "ז . ש "ך

עכ"ל. תזוז. לא ומינה זולת לא המנהג על לסמוך צד עוד שיש היכא דדוקא



תשע"ו  ויקהל פרשת דא"ח כהליקוטי

ולהחמיר  להדר  מקום שיש  אלא הנ"ל, שרד הלבושי 

אם  אף  חשש בו שיש  דבר מכל  להמנע שדרכו (למי

הלכה) עפ"י לבדוק מותר שיש  הש"ך  לדעת ולחוש

העצם. חצי עד צוה"ג מקום כל

דבודקים בשיטה ממשיכים אם  רק  הוא הנ"ל  כל 

העופות 

וכל לפתוח טו ] הנ"ל בתיקון ימשיכו אם הוא זה,

אם  ולבדוק  השוק  במקום עוף  כל

הגידים  צומת למקום למטה עד  הלבנונית  נמשכת 

עד  הלבנונית מגיעה אכן  אם העוף ולהשליך 

על  מקפידים שאם הגידים, מצומת  אצבע למקום

אם  אבל הרמ"א. לשיטת  למהדרין  כשר  הוא כך 

העוף  שוק את יפתחו  שלא הראשונה לדרך  יחזרו

אזי כלל, חשש אין  זו שבלבנונית כך על ויסמכו  כלל

כמה  לדעת שהרי  הללו, בעופות הדין מה צ"ע

אם  שכן  דלקת, זוהי רופאים, ולהבדיל רבנים

כהוגן  שלא לעוף להזיק הזריקו  לפעמים הדבר  יכול

גם  זה בעוף  שאלה שישנה אפשר  כן ואם לגידים,

האצבע. מקום לתוך  הגיע אם הרמ"א לשיטת 

ואין והנה  כלל רעותא זו אין שבוודאות  לומר 

אפילו להטריף  צריך ולא כלל, היזק חשש 

בירור  צריך ממש , הגידים צומת  למקום כשמגיע

בעופות הדבר ניכר יהיה כן ינהגו  ואם לדינא, גדול

דעת לברר צריך  ואזי  בשוק , החתך  יראה שלא

זה. בעניין הבד "ץ הגה"צ רבותינו

בצוה "ג  תמיד לבדוק ההידור ביאור

והוסיף אגב)טז] חידוש (בדרך דבר  לומר 

דצומת הבדיקה בענין שאשכחן 

שהנהיגו החדשה הבדיקה מלבד  שהנה הגידין ,

דהחיסון  הלקותא בגלל דהעדה"ח הביד "ץ עתה

בשחיטה  שנים הרבה נוהגים כבר  הרי כנ"ל,

דהעדה"ח המהודרות )המהודרת  השחיטות בכל  (וכן

שום  נראית  כשאין אף  בצוה"ג, בדיקה לעשות 

מבחוץ שם ריעותא ריעותא יש שכבר (דבמקום

כנ "ל ) הבדיקה מהני לא שטען אמיתית מה ע"פ  וזה ,

זצ"ל  בראנדסדארפער הגר "מ בזמנו ועורר 

שש ) עמודי בספרו שליט"א רובין הרב (ולהבחל"ח

המצוי מיעוט הוא בצוה"ג טריפות  ענין  שבימינו

מבכל בזמנינו העופות גידול בצורת  שינוי (מחמת 

מהר, המגדלם מרוכז באוכל  אותם שמגדילים הדורות,

גדלות אין רגליהם אך  גופם גודל  וכך  טבעי, לא באופן

להם  ניתן אין וכן גופם, את  לשאת ברגליהם כח ואין

הזמן  כל  בצפיפות  לעמוד צריכים אלא חפשי להסתובב

רגליהם) שאי 'על כמו אחריו  בדיקה חיוב יש וע"כ 

שהוא  היות  הריאות בדיקת  חיוב לגבי  בפוסקים

השו"ת כדעת  הפוסקים רוב [ודעת המצוי  מיעוט

יעקב יז)משכנות סי' בדרכ "ת(יו"ד להלכה המובא

לט) מעשרה (סי' אחד חלק הוא המצוי שמיעוט

אחרת,(10%) שיטה לו יש פא, סי' ח"ד  הלוי, (והשבט

עיי"ש כהמשכנותטו בזה נוהגים כהיום הרבנים ורוב ,

].יעקב)

_________________________

ספקטו. רק  איסור ודאי אינו  שמיעוטו בדבר דאף הג' ודעתו ע"ז , להשיב הרבה יעקב המשכנות  ואמנם שם, השבה"ל ז"ל

שהרמ "א  דחה לבדוק שלא הי' טוב דיותר הרמ"א שכ' אווזות  מהלעטת  והראי' הדין, מעיקר המצוי במיעוט בדיקה חיוב איסור,

בתר  דאזלינן דאורייתא דין עיקר על ולםמוך  כלל, הושיטין לבדוק שלא טוב דיותר ור"ל במיעוטו רע לברור רק  כן כתב לא

קולא  דהוא הבריא שמא חיישינן ולא כשר אחד מצד דניקב הסוברים שיטת  על עצמו ולסמוך מלבדוק  המצוי, במיעוט  גם רובא

בטבעו  והוא המצוי דמיעוט  דבריו אריכת אחרי יעקב המשכנות וסיים דאורייתא. טריפה ספק בודאי לפנינו שמונח במקום גדולה

מועיל  ואין איסור, ספק  אחרי ואף הכל, לדברי אחריו לבדוק גמורה וחובה גמור שדין גמורות ובראיות  כשמלה בררנו עולם של

שיטת  קיצור זהו אווזות , בר של הדקין משליכי על מ "ו) (סו"ס הפמ"ג צווח  ויפה הבדיקה, לבטל וס"ס  וחזקה רובא בזה

יין  דגבי מהך המצוי מיעוט  יקרא היכן עד נתבאר וכבר עוד שכ' להלכה בדבריו רב צ"ע  לי דיש  אלא לענ"ד. יעקב המשכנות

שנטרף  ההוא במקום נמצא דאם משמו שהביא ג' ס"ק  ל"ט  יו"ד ד"ת  בס' אחריו ונמשך  - מעשרה, אחד חלק והוא כמש "ל קוסס
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שלא  צוה "ג לבדוק המנח"י בעל הכרעת

האמיתי  במקומו

אמנם רצויז] שלא העדה"ח מגדולי  היו בזמנו 

וה  חומרא בדיקה להנהיג של זה ידור

בזה שהונהג מה ולמעשה הכרעתבצוה"ג, (ע"פ

זצ"ל ) יצחק  המנחת ג'הגאב"ד בפרק  הגידין  לבדוק

אפשר  ששם הרגליים, לאצבעות  סמוך דהעוף

שלמים  הם האם גידין תשע על לראות בקלות 

לשם) יורדים אין מהי"א הנותרים הגידים ,(ששני

באצבעות משמוש עושים גופא צוה"ג ובמקום

_________________________

חיוב  יסוד על יעקב המשנות  ראית עיקר דהנה טובא, בזה לעיין יש  ולדידי - המצוי מיעוט  נקרא מהנשחטין מעשרה א' חלק 

קיימין  שהן בחזקת עליהן מפריש וכו עליהן מפריש  להיות פירות המניח ע "א ל"א גיטין במשנתינו הוא המצוי במיעוט  בדיקה

ואף  רוב אין ובודאי לבוסר, המים כניסת ובשעת וכו' החג מוצאי של בקדים היין את בודקין בשנה פרקים בז' סיפא וקתני וכו'

עשרה  עליו מקבל לחבירו מרתף  המוכר דתנן ע"ב צ"ג דב"ב במשנתינו מבואר ג"כ להחמיץ המיעוט  ושיעור מחמיצין, מחצה

מיעוט דשיעור מינה ושמעינן למאה, עשר הוא להתקלקל יין שיעור הרי להתקלקל דינו אין מהכא דטפי ש"מ למאה קוססות

טריפות  לענין גם מצוי נקרא למאה עשר שיעור דדוקא להלכתח  יעקב משכנות הגאון קבע ומזה בבדיקה, חייב כבר כזה המצוי

לא  - הק ' דבריו על לעמוד זכיתי ולא מבדיקה. ופטור השכיח מיעוט  נקרא לא למאה מעשר דבפחות  והיינו לבדוק חייב ובזה

משום  הקדמונים כ' בודקין פרקים דג' בהאי דהא - דוקא למאה עשרה על מצוי מיעוט קביעות  ולא - בודקין פרקים מג' הראי'

נולד  ומתי במה ידוע אינו דמ"מ  אלא נגדו המצוי מיעוט שיש לרוב דומה הנדון אין וא"כ להחמיץ, היין רגיל זמנים דבאותן

וכבר  לפנינו, ריעותא כנולדה ה"ז  א"כ הריעותא, הולדת על זמן קביעות  דאיכא כיון ביין משא"כ המצוי, מיעוט של הריעותא

לשאר  במציאותו דומה אינו יין חמיצת  עצם ועוד המצוי. מיעוט לבדיקת ענין זה ואין לכו"ע בבדיקה חייב ריעותא דנולד כתבתי

לחומץ  היין מעבר בטבע  עוברים יינות  והרבה חומץ, אלא יין להיות  ענבים משקה שאינו ובעצמו בטבעו זה דביין המצוי מיעוט

זה  אין מ "מ טריפה, אחוזי כמה נולדים שמטבע שנהי וכיו"ב טריפה כגון לרע  מטוב השתנות שאר מכל יותר לזה עלול וא"כ

אם  גם מ"מ  יותר. בבדיקה חיובו וע "כ הקדמונים בימים ובפרט  לחומץ, מיין המעבר כמו צורה ולובש  צורה פושט  להיות כ"כ

לא  משם שהוציא למאה עשרה של השיעור מ "מ יעקב המשכנות  שדימה המצוי מיעוט לשאר יין מחמיצת  הדמיון עצם נקבל

פחות  שהוא שכיח מיעוט לפטור אבל בבדיקה חייב וכבר מצוי מיעוט  נקרא למאה דבעשרה רק ראי' אין דמשם כלל ידעתי

עשרה  עכ"פ  יש  המצוי מיעוט דין שהוזכר דבכ"מ לראשונים ברור שהי' צ"ל ולדרכו מהתם, כלל שמעינן לא למאה מעשרה

עכ"פ  ממאה דעשרה צ"ל נ"א בחולין איברים ברסוק וכן - נ "ח  חולין דכדה בתמרי המתולעים דהיינו באחוז פחות לא למאה

משום  לבדוק  דצריך  הרמב"ן שכ' מומחים שחיטה מצוים רוב לענין וכן - הםברא נגד עצום דוחק והוא לידה בשעת  מתרסקים

דכל  רשב"ג של דטעם עב ל"ו יבמות  תוס ' במש "כ וכיו"ב מומחין, אינם בשחיטה המצויין ממאה דעשרה צ"ל המצוי מיעוט

מצוי  בגדר אינו מזה דפחות  הם נפלים למאה עשרה דכל צ"ל א"כ המצוי, מיעוט  מטעם הוא נפל באדם יום שלושים שהה שלא

בדיקת  של זה בחיוב הגדול היסוד שהוא זה עיקר לפרש הראשונים לרבותינו לן הי' כה"ג וכל רחוק  והוא יעקב, המשכנות  לדעת

בהמות  רוב דכל הרבה מצוי הוא ומציאותו המיעוט  שהופעת היינו המצוי מיעוט דענין לענ"ד שיראה מה אבל המצוי. מיעוט

לענין  וכיו"ב – ל"ג בסי' ושיטין לענין וכיו"ב הריאה, סירכות מחמת טריפות  במיעוט מוחזקים ומדינה מדינה ובכל שבעולם

ה  דבית  איברים ריסוק  לענין וכיו"ב - שחיטה אצל מצויין מלווה רוב והמועט  טריפות  מועט  בלי כשירות  רוב אין ולעולם רחם,

הנ "ל  הר"ן מלשון וכן טריפות , ומיעוט כשירות רוב לגדל מציאותו טבעית  שזה הוכחה והוא מקום, ובכל עת בכל הרוב את 

בשעת  דמתרסקי מיעוטא אי מיהת אלא איברים ריסוק  ליכא דברובא לן פשיטא דודאי למימר איכא וז "ל שכ' הרחם בית  לענין

דקאמר  דמה הר"ן, עכ"ל וכו' שכיח דלא מיעוטא לידה בשעת  דמתרסקי דמיעוטא קמ "ל ומש"ה וכו' דשכיח מיעוטא הוי לידה

ששכיח  יעקב המשכנות  לדעת  שכיח  גם שיהי' מחייב מיעוט שהוחזק  מה דאין דשכיח , מיעוטא הוי דמתרסקי מיעוטא דאי הר"ן

בטבע  שכיח  מיעוט הוי הרחם בית מחמת  מתרסקים מיעוט  שיש  נניח  דאם א"ש  למ"ש אבל למאה, עשרה של באחוזים נמדד

שכיחה  אינה מ"מ  זאת תופעה שיש שנהי לה ומדחה איברים, רסוק שגורמות לידות  במיעוט  מלוות רגילות לידות  רוב וכל העולם

שבה"ל  הרב עכ"ל וכו'. ומדינה) מדינה בכל לא וגם רחוקות , לעיתים רק כלל, המיעוט  הופעת שאין יתכן טריפה סתם (אבל כלל

ועו"ס . מהרמב"ן כן להוכיח  שהאריך  ועיי"ש  זצ"ל.



תשע"ו  ויקהל פרשת דא"ח כז ליקוטי

שבאמת שאף  והיינו לקותא, שם יש אם להרגיש

זה ג ')מקום פרק צוה"ג (של  של הטריפה מקום אינו

מ"מ  דהעוף , ב' פרק  בסוף  למעלה כנ"ל שהוא

שם  נמצאים שאם ג' פרק  של הבדיקה על סומכים

משם  למעלה שגם סמכינן  הרי  שלמים הגידין 

הגידים להיותשלמים יכול דמיעוטא מיעוטא (שרק 

כנ "ל והיינו נפסקין, יהיו ולמעלה שלמים יהיו שלמטה

שנפסקו  חשש ויש למטה נראים שאינם גידין ב' שיש

חיישינן) לא דמיעוטא למיעוטא אך אלו, גידין ,שני

מהודרים אחרים הכשרים ישנם לנדא והנה (הרב

רובין) האמיתיוהרב במקום העופות  שבודקים

מודה  היה המנח"י גם שבזמנינו וטוענים בצומה"ג,

יותר  היום שנהיה האמיתי  במקום לבדוק שיש

המנח"י , מבזמן  בצוה"ג טריפות (כמש "כאחוזים

במהדורה  נו, סי' יו"ד על שש  עמודי בספרו רובין הרב

הספר) שבסוף בתשובות  מנהג החדשה כנ"ל אך  ,

והם  הנ"ל, המנח"י  הכרעת  על לסמוך העדה"ח

בדיקה  היא הנ"ל במקום שבדיקה שהיות סוברים

לסמוך  מדינא ואפשר היטב כראוי  לעשותה שקל

במקום עליה למעלה בידים במשמוש  בדיקה (בצירוף

הבדיקה צוה"ג ) מלעשות שם לעשותה עדיף הרי 

כראוי. הבדיקה לעשות יותר קשה ששם בצוה"ג

ע "ז  בו רבו וגערת  טליא הוי כד החת "ס סברת 

ובזה  פלאיח] דבר  לציין  עמודי יש  בספר (עיין

זה) דבר שהביא החת"ס שש שכתב

נ ')בשו"ת  סי' שמקום (יו"ד בצעירותו לומר שרצה

ואח"כ  ג', בפרק הוא צוה"ג דטריפות  האמיתי 

חזר  זו סברתו  על בו  וגער אדלר  ר"נ רבו  כשהוכיחו

טעות היתה שסברתו  והודה .טז בו 

והודה ואף מסברתו  החת"ס בו  חזר שלמעשה

הגידין  צומת טריפת שמקום הפוסקים לכל

לראות פלא דבר  הוא מ"מ פ "ב, בסוף הוא

הונהגה למעשה העדה"ח)שההנהגה (בבד"ץ

דברי של בחי ' בזה ויש  דהחת "ס , בהו "א כסברתו 

בירושלמי  ה"ה)חז "ל דברכות "כדבייא (פ"ט שאף

של  בהו"א סברתו שאף  היינו  טבין", דאורייתא

מ  טעות שהוא והודה בו  שחזר בזה החת "ס  אף "מ

שאפשר  המקום הוא שם שלמעשה אמת  נקודת  יש 

צוה"ג טריפת את  בקלות אפשר לבדוק  שמשם (כנ "ל 

משם) שלמעלה מה על גם ההנהגה להוכיח היא וכן ,

האחרונות. השנים בעשרות  למעשה

עצמוויש  החת "ס  מש"כ  את  לזה (תורתלקשר 

בחוקתי) פר' השדה וזל"ק ,משה ועץ (עה"פ

_________________________

נפש טז. נוחי הקדושים רבותי ע"י מים יוצק בהיותי טליא הוינא כד עובדא הוה בדידי הוא אמת שם, בתשובתו החת "ס  ז"ל

במקום  הן שהצומת אחד בסגנון  מתנבאים הנביאים כל פי וראיתי הגידין צומת להלכות ובהגיעני טריפות הלכה למדתי זצ"ל

קנעכ"ל  שקורין הקרסולים היא והארכובה הפרסות  עם הרגל חבור מקום כ"א להיות א"א זה אמרתי הרגל, עם השוק חבור

על  נקשר להיות שצריך חליצה ממקום א' ברורות, ראיות לי וסדרתי האצבעות , מקום אל הרגל חבור מקום הוא ובעוף  בל"א,

וכו'). ולמטה הארכובה מן פיסקא ע"א (ק"ג חליצה מצות פ ' יעויין רגל, נקרא התחתונה ופרסה שוק נקרא שזה ש"מ השוק ,

מושב  ומקום שוק נקרא רגל ש"מ הסוסים, רוכבי רגלים הולכי תרגום עפ"י פירש"י ירך, על שוק ח ') ט "ו (שופטים ובפסוק

עם  שוק  חבור ואיננו ואשכנז, לע"ז  בלשון קני"א שקורין השוק עם הירך חבור נקרא בארכובה חבורם מקום א"כ ירך, נקרא

המושב  מקום על שלובשים ואינך התחתונים, הרגלים על שלובשין קנכל"ש  אותן שוקיים בתי נקראו הקדש  בלשון וידוע  הרגל.

מקום  הוא כאן כי בפשיטות נראה היה ראיות  הלין מכל שוק. נקרא הרגל שזה מוכח  א"כ ערוה, בשר לכסות  מכנסיים נקראו

רבי, לפני כן להציע  פני והעזתי בי היתה וילדות  הגידין. להוציאניצומות  בי כי וגער כלל, ראיותי לדחות משים  מבלי חלק
ולתרצה  קושיתי על להשיבני חש לא כך "י וע מקובל, דבר על "ו ח להרהר  אפקרותא  לו נראה  עיני היה ה' שהאיר עד ,

ועיין  ובדבריהם, בהם שבחר ברוך  ואמרתי בהמה, של שוק  איננו אדם של דשוק שהעלו קיבורת) ד"ה ע"א (ל"ז  מנחות  בתוס '

כמותו. ומבין לחכם בזו ודי ד'). אות  (שם החדשים בהגה' ופירושו רמ"ב) (סי' בי"ד רב"י דמייתי ה"ז) פ "ב (נדה בירושלמי

עכ"ל.
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פריו) יתן כל השדה מתניתין  לפרש  "הארכתי ,

ר"ל  הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק

בהלכה  ומפלפלים בעיון  לשמה העוסקים תלמידים

מ"מ דבריהם נדחו לזכרון ולבסוף  כותבם  הקב"ה

שנים  נאמר זה ושעל לריק , יגיעתם יהי ' לא למען

רעהו אל איש ד' יראי  נדברו  אז  בתורה שעוסקים

לפניו, זכרון בספר  ויכתב וישמע ה' ויקשב

דבריו יזכרו שטעה אותו שאפילו  הוא דהרבותא

הרבה  לדברים זוכה והיינו למעלה, החיים בספר

והיינו בהם, זוכה צודקים שאינם הדברים שאפי '

ועץ  אז בתורה עמלים שתהיו  תלכו  בחוקתי אם

פריו שאין  הסרק  שאפי' פריו  יתן  סרק  אילן  השדה

שדברי אף וה"נ עכ"ל. פריו". יתן מ"מ צודק

לזכרון , ונתקיימו נשארו דבריו  מ"מ נדחו, החת "ס 

שנים  בעשרות  למעשה ההנהגה היא שכן

וכנ"ל. האחרונות

בחשש זצ"ל  פריינד דהגרמ "א ההיתרים ב'

זה איסור תקנת  ותועלת  וטעמי – חוץ ' 'שחוטי

והנה  הרוצים יט] עיה"ק בירושלים הדרים אלו 

במקום  בדיקה שצריך  לעצמם להדר 

עצמו  העדה"ח)הצוה"ג בבד "ץ אין ורוצים (שזה

הבודקים  אחרים מהכשרים בשר  בירושלים לקנות 

עצמם, בחזה בצוה"ג אלא ברגל החיסון עושים אין (וכן

קונים כנ "ל ) אם הרי לנדא, הרב מהשגחת כגון ,

בירושלים  שלא אחרת בעיר  בחנות הבשר 

אלא  מסחר  לצורך שלא לירושלים אותו  ומביאים

בעיר  קנו  אם אף וכן  חשש , בזה אין לעצמם לאכול

וכמש "כ  בדיעבד , מותר  הרי  הבשר  בישלו  וכבר  זו

שליט"א הירש הגרש "י  הללו  התרים (תלמידשני 

פריינד ) דשמעתתאהגרמ"א מרא קנח)בספרו  (עמ'

רבו. בשם

בחנויותאך השגחות  משאר לקנות לגבי

איסור בירוש  של נידון בזה יש  הרי לים

מושאל ) בשו"ע(בלשון וכדאשכחן חוץ', (יו"ד'שחוטי

סי"א) א ישחוט סי' שלא חרם הקהל הטילו  "אם וז"ל,

אסורה", ששחיטתו י"א אחר  ושחט ידוע טבח אלא

לאסור  חרם לעשות  הקהל שיכולים וחזינן ע"כ.

בהרבה  בחו"ל המנהג היה שעפ"ז  אחרת, שחיטה

בשר  להכניס לאסור תקנה ולעשות  להכריז קהילות

ועיין  הקהילה, שחיטת  ע"י  שלא במקו "א שנשחט

יצחק  נא)מנחת סי' טעמי(חי"א לבאר שמאריך 

תקנה  בלא שאפי ' שם וסובר  זו תקנה ותועלות 

השגת איסור על כאו "א ועומדים מושבעין  וגזירה

[דהנה  עיי "ש . הכשרות. גדרי  לפרוץ שלא גבול

יעקב נח)בשבות  סי' זו(יו"ד  תקנה נגד כתב

וכו ' איבה לריבוי דבייז הגורמת אריה ובשו "ת ,

א)עילאי  הקהל (סי' את לכוף  הרב ביד  דאין כתב

_________________________

שכל יז. להכריז בקהלתם שהנהיגו רבנים איזה באו מקרוב מחודשים הנה וז"ל וחכים יניק א' מרב שאלה. שם, השבו"י ז "ל

שיסמכו  מה על להם ויש עבדי שפיר אי הבשר בתוכו שנתבשלו הכלים אפי' ולאסור טריפה בשר אוכל כאלו ממדינ ' המובא בשר

כלל  דרך  לאסור אבל כתב, התשובה ובסוף לא. או עבדי שפיר אי רבינו יורני ע "כ כן שהנהיגו קשישאי רבני ראיתי לא כי

אינם  כאלו חששות וכמה לאיבה לחוש ויש  היא גדולה איבה ודאי זה כליהם אפילו ולאסור והכפרים המדינ ' בני של הבשר

מכאן  למדתי וז"ל כתב יוסי דר' הא גבי בחגיג' שם הגדולים יעקב בעין גם תקלות כמה לידי לבא עי"ז ויוכל היהודים בכלל

גם  עכ"ל, ושנאה איבה ממנו לסלק לאלו הדומין רבים בדברים מקילין שאנו מה על בעדינו תשוב' בתוכו שאנחנו הזה לדור

מהר"ו  הגאון חמי בנו ואחריו זצ"ל מהר"ש הגאון זקיני מו"ח  מבית  גם חיים ועודנו המה בארץ אשר הגאונים ורבותי מאבותי

פראג  בק"ק  קבוע  ישיבתו אשר נר"ו אופנהיים מהר"ד הגאון כ"ש גיסי נוהג וכן כזה שמעתי לא זצ"ל מהר"א הגאון וגיסי זצ"ל

כשיגעו  אקוה מ "מ  שמים לשם כוונתם ובודאי שלהם מה להם ויהי' התחתונה על ידו המשנה כל כי זו מדרך  כלך בני כן על

עלה  אמורא דאוקי דרבא וכהא שבחייהו, היינו דרבנן מודים כי ממתני עבה שקטנם אף  מדבריהם, שיחזרו לפניהם אלו דברים

אכילה  בענין א' כאיש  להיות  ישראל לכל וראוי בסופה והב את חכמים תלמידי כי הן טעות לפניכם שאמרתי דברים ודרש 

ע"כ. אגודות. אגודות לעשות אין כי מהם ישראל כהבדל להבדל ולא ושתיה



תשע"ו  ויקהל פרשת דא"ח כט ליקוטי

ורק  וסייג, גדר  משום המותר את לאסור  להנהיגם

הלכה  שאין  אף  האוסרים פוסקים שיש  במקום

גדר  משום כמותם לפסוק דמתא הרב יכול כמותם

אפרים וביד סי"א)וסייג, א להשבות(סי' דאף  כתב

אבל  בסתם דוקא הוא זו  בתקנה ניח"ל שאין יעקב

חשש  בהם יש  שמסביב שחיטות  שבשאר לו בידוע

על  ברכה תבא הדעת קלי שהם או  בקיאים שאינם

המנח"י בזה והאריך  בעירו , לגדור הבא המורה

שנהגו למקומות  הטעמים ב' לבאר הנ"ל בתשובה

שלא  מכשול, להסיר  כדי א. חוץ, שחוטי לאסור

להביא  פרוצה כחומה יהיו אם נו "ט בבשר  יכשלו

ההשגחה  טיב יודעים אנו שאין  שונים ממקומות

הקהילה, הכנסת  להפסיד  שלא ב. שלהם,

והקדושה  התורה גדרי מחזקים זו  שבהכנסה

וכו ' ].יחשבעיר 

איסור  שגזרו  העדה "ח  גדולי שיטת  יסוד

עיה"ק  בירושלים חוץ' 'שחוטי

ועפ"ז העדה כ] רבני מגדולי כמה אסרו

הגר "פ  ה"ה זצ"ל החרדית 

דינם  ובית פריינד והגרמ"א והמנח"י  עפשטיין

דשמעתתא מרא בספר  לקנות(שם)כמובא שלא

[שסברו עיה"ק בירושלים אחרת משחיטה בשר 

גזירה  לגזור בסמכותם יש  תורה דין שע"פ 

על  שיטתם ויסוד  ירושלים יושבי כל על זו  ותקנה

רוכל אבקת  בשו "ת הב"י מרן  שכתב מה (סי'פי

כולם ריב) לעיר  חדשים תושבים שכשניתוספו

הקבועה  הראשונה הקהילה אחרי  נגררים

שבעיר ].

בזה, ועוד רב והבעלזער אמת האמרי דעת

בזמננו הנ"ל  בענין השונות והדעות 

אמנם  אמתכא] כהאמרי ישראל מגדולי  יש

שסברו ועוד, זי"ע רב והבעלזער 

והיינו בירושלים, זו תקנה לתקן  בכוחם שאין

שלימות קהילות הרבה שהגיעו  סתם שמעת (ולא

בודדים) אין אנשים הרי  העולם מכל לירושלים

החרדית דהעדה אחת לקהילה שייכת  ירושלים

זו, תקנה לתקן  בכוחם שאין  סברו וא"כ  בלבד,

יבמות  בגמ' ע"א)וכדאי' יד  בתי(דף ב' שכיש

של  חשש בזה אין אחת בעיר הקבועים דינים

תצג  סי' ספיה"ע הל' במג"א עי ' תתגודדו, לא

ראיה סק "ו , הביא י' סי' ח"א יואל  דברי (ובשו"ת 

ואכמ"ל ) בב"מ ממשנה הגדול לשיטתם הרה"ג אבל ,

וסבר  כך על חלק זצ"ל עפשטיין פנחס  ר'

ואפילו דירושלים, בי "ד  של דין לו שיש דהבד "ץ

בטלים  הם הרי  לכאן  שמגיעים ציבור כל

אבקת בשו "ת בהמובא יסודה וסברתו להבי "ד ,

יוסף  להבית  רי"ב)רוכל נימא (סימן אי  ואף .

אי ' הרי זו תקנה לתקן בכוחם שיש כהשיטות 

השוחטים  כל התקנה נתבטלה שאם שם בשו"ע

כשרות  שהוא בחזקת  קעח סי' מהרא"י פסקי (וכלשון

"שאם  הרמ"א בהגהת כמצויין הלכתא האי מקור

לקיימה  בה החזיקו שלא ממילא התקנה נתבטלה

_________________________

מאיזה יח. זה, על דגזרו היכא חוץ, שחיטת של האיסור יסודי הנ "ל כל לנו נתוודע אשר ואחרי שם, המנח"י מלשון קצת ונעתיק 

בלא  דאף  פשיטא, אבל זה, על עברו אם השחיטה ולפסול האיסור, לחזק  רק  לזה דהוצרכו ברור, נראה לזה, שהוצרכו טעמים

שמתחילת  לא אם הכשרות , גדרי לפרוץ ושלא גבול, השגת איסור על ואחד, אחד כל ועומדים מושבעין המה גזירה, שום

נהגו  כבר אם אבל גבול, השגת  משום לאסור אין דאז  זה, על מחאו ולא אחר, ממקום בשר להביא נהוגין היו הקהלה התיסדות 

באותן  חוץ שחיטת  גזרת דעיקר נראה וביותר דדינא. מעיקרא גם אסור בודאי במקצתו, או בכולו אחר ממקום להביא שלא

הי' ובזה טובא), כשרות  אחרי הידור משום (ולא אחר במקום בשר לקנות  כן נהגו שהיחידים היכא רק  לזה, הוצרכו המקומות,

יעלה  לא אבל כדלהלן), כן אינו לדינא (אך  שירצה מקום בכל לקנות  ויוכל מעותיו על בע "ב איש  כל כי ולומר, לטעות מקום

ולהשיג  כדלהלן, הכשרות גדרי לפרוץ ולחניות למקולין שם ולמכור אחרת , לקהלה לבוא אחר, ממקום לסיטון להתיר הדעת, על

ע"כ. הקהלה. יסוד כל בנוי ע "ז אשר מקודם, כן ונהגו שגבלו גבול



לנפשך  חכמה דעה ל

נמנים  שרבים בדבר עונש  ויש הדבר שמכוער אע"פ

ע"י  ומבטלים וחוזרים וסייג גדר ולעשות מצוה לדבר

בחזקת השוחטים כל מ"מ וקנאה, תגר או אהבה

כבראשונה") רבניםכשרות ישנם וע"כ  מרבני . (אף 

נוהגתהעדה"ח) אין  כבר  שבימינו הסוברים

שמתחלה  ב"ב העיר לגבי  היה [וכן זו. תקנה

להכניס  זצ"ל הלוי שבט בעל מרן בתוקף אסר 

הנ"ל, איסור  מטעם אחרת , משחיטה בשר שם

מחמת היינו  זה, איסור  ביטל שנים כעשר ואחר 

שלא  ממילא, התקנה שנתבטלה כנ"ל שראה

לקיימה]. בה החזיקו

שמענוובפרט הרי  לנדא הרב השגחת  לגבי 

עצמם  מהעדה"ח הרבנים גדולי מכמה

בשר  מוכרים דהעדה"ח שהבד"ץ שמכיון

ב"ב  בעיר  ובאולמות קבועות  בחנויות  משחיטתם

הסכם  שיש כמו להדיא)הר"ז  הסכם יש  באמת  (ואולי

השני על מאחד  יהא שלא לנדא להרב הבד"ץ בין 

הסוברים  העדה"ח מרבני יש אך  הנ"ל. איסור חשש 

הסוברים  גדולים רבנים ויש  קיימת, התקנה שעדיין

לקהילת המשתייך אדם בין בזה ולחלק להכריע

רק  לאכול וכן  פסקיהם לקבל מחויב שהוא העדה"ח

בירושלים  הדר  אדם סתם משא"כ משחיטתם,

לשמוע  בחיוב נכלל אינו  לקהילתם משתייך שאין

הנ"ל.לתקנתם 

הנ"ל הרבנים  במח ' פנימי וסוד ביאור

והוסיף במחלוקתכב] פנימי ורמז סוד  לבאר

בענין  הרבנים שבין הנ"ל

שברגל, החיסון מתוצאת  מח'החשש בכל (שכנ"ל

נאמר  הרי ושלמים היראים חכמים תלמידי בין שיש

שיטה  ולכל חיים', אלקים דברי ואלו 'אלו של הכלל ע"כ

פנימי) וסוד רמז גם יש פיבתורה"ק על בזה וביאר ,

אנו שאין שהטעם ובט"ז  בש "ך שמשמע מה

ונצרר  רקבון  כשיש  צומה"ג של בבדיקה בקיאין 

רק  בקל רואים אנו  שלמעשה מחמת הוא הדם,

נראים  ואין  נסתרים הנוספים וחמש גידין, י "א

שלנו הבדיקה על לסמוך  א"א  ולכן  (כי בקלות,

הם  לעיניו שרואה הגידין שכל הרואה יראה לפעמים

שאותם  נסתרים גידין ה' עוד שיש  לבו שם ולא שלמים

נפסקו) שהם ויתכן ראה אתלא מורנו  פירש  ובזה ,

לחוש  כהרוקח לנהוג יש האם והש "ך, הרמ"א מח'

רוחב  שמספיק  או  העצם, חצי  בכל הצוה"ג למקום

הרוקח  דגם הפוסקים מלשון דנראה והיינו אצבע,

חצי בכל צוה"ג מקום אין  הדין דמעיקר מודה

שאין  במי להחמיר הרוקח שחושש  אלא העצם,

כמה  שנחלקו  והיינו הספק, מידי שיצא כדי  בקי

הנ"ל. והנעלמים הנסתרים גידין הה' על לחוש  יש 

מישראל אחד לכל שייכת הבירורים עבודת 

וביאר מפרקיכג] לעיל המובא בהקדם בזה

על  מרמז  הגידין שצומת  הנאזר

והנה  ישראל, שבעם החלקים של והצימות  החיבור

עבודת כנגד הוא י"א ומנין  שענין  בקבלה ידוע

ברש "ש [כדאי ' הקדמתהבירורים ע"ד כה דף (נה"ש

הקטורת ) בתו"חפטום וכ"ה ע"א), פא ובסידור (דף  ,

שבתי, ר ' – הקטורת )האריז"ל פיטום תפילת ,(על

ומעלים  מבררים הם הקטורת סממני  שי"א

של  הגלויה העבודה שהיא הקלי '], שבין  הניצו"ק

הטוב  את  שלו ה' בעבודת  שמברר  מישראל כאו"א

ובזה  הרע את  ודוחה הטוב את ומעלה מהרע,

נגלים  הם גידים י "א וע"כ התיקונים, כל מתקן

שניתנה  גלויה עבודה שזו  לרמז  לכל, בקל ונראים

של  זו  עבודה לו יש מישראל אחד שכל לכל,

הגאולה  תלויה הבירורים [שבעבודת הבירורין ,

באריז "ל דףכדאי ' פקודי פר' זוה"ק על  מקד "מ (עיין

ע"ב) כל רכז ויתעלו הבירורים עבודת  שכשתגמר 

בב"א]. לגאולה נזכה הקדושים הניצוצות

הצדיקים עבודת על מרמזים  הנסתרים גידין ה'

הנסתר  והדבקות הייחוד שבסוד הגדולים 

והנעלם

ואמנם ונעלמים כד] נסתרים גידין ה' עוד  יש 

בחי ' על שמרמזים לומר  שיש



תשע"ו  ויקהל פרשת דא"ח לא ליקוטי

תמיד  שהם ישראל שבכלל הגדולים הצדיקים

בחי ' שהם ונסתרים, נעלמים שהם בבחי '

ניצוצי שהם הדורות יחידי  הגדולים הצדיקים

סוד  גילוי הוא ענינם שעיקר ע"ה, רבינו משה

ונסתר נעלם דבר שהוא והדבקות (ומשה היחוד 

– משיתהו' המים מן 'כי ע"ש נקרא בעצמו ע"ה רבינו

דאתכסיא) עלמא האריז"לבחי' שכתב (ע"ח כמו 

ע"א) ט דף סופ"י הכללים שער משה ח"א שהארת

מקומות , בה' מתגלה ע"ה במקו"א רבינו  (והבאנו

האריז"ל ורשב"י, משרע"ה הדורות  יחידי ה' כנגד  שהם

וכו') ורביז"ל .הבעש "ט

ואנווהנה  הגידין צומת במקום לקותא כשיש 

בבדיקה  בקיאין  אנו שאין משום מטריפים

שאי הנעלמים גידין לה' חוששים אנו כנ"ל, זו

על  מרמזת  היא זו  שטריפה היינו  לבדקם, אפשר

עוסקין  שאין כגון הגדולים הצדיקים בכבוד  פגיעה

מכבדים  אין  או התורה רזי עסק מכבדים ואין

ענין  עיקר  כנ"ל שהיא והיחוד הדבקות  עבודת 

הק' הבעש "ט מתלמידי [וכמובא הצדיקים, גדולי 

הטריפות עניני על משפיעים הם בנ"י  שמעשי 

אברהם  מחזה בספר  דאי ' כמו  ולמשל בבהמות,

נח) פר' זי"ע, מבוטשאטש  הסירכות(מהרה"ק על

זרות ממחשבות  שנובעים הבהמה בריאות

התיקו"ז)בתפלה ממשמעות כן היו(ודייק ולכן ,

לפסוק  שנהגו  הק ' הבעש"ט מתלמידי  צדיקים

האפשר  ככל בהם ולהקל אלו בשאלות  בעצמם

המ"ז  של הפגמים לתקן וכיוונו  התורה, דיני  ע"פ

אנו הרי זו מטריפה נזהרים וכשאנו שבתפלה],

התקשרות בחי ' הוי ובזה הנ"ל, פגם מתקנים

עבודת – ולעבודתם הנעלמים הגדולים לצדיקים

הנ"ל והדבקות וחוששים היחוד  עתה נזהרים (שאנו

אותם)לה  רואים שאין אף  .ם

לצדיקים בהתקשרות  דרגות ג'

והנה ג'כה ] יש  לצדיקים התקשרות בעניני 

שניים  תחתיים בבחי ' דרגות 

הצדיק )ושלישים נח עיבור (שבתיבת ובבחי ' ,

רביז"ל דברי  ובבחי ' ומוחין, ב'קב)יניקה (שש"ק

אליו, הבאים הכתות באלו בחינות ג' שישנם

שיריים לחטוף  באים מהם לפעולשיש (היינו

וכדו') התורה ישועות ממנו לשמוע הבאים ויש  ,

בלבו שאפויים וישנם שאומר , שבאים יטהק ' (היינו

בהש"י  ידו על להתקשר אמיתית  הלב בכוונת  אליו

ועי"ז  בחכמים, דבקות ע"י בו דודבקת  מ"ע לקיים

להש"י) משכן הצדיקים שלב – בלבו ובזה נאפים ,

צוה"ג, במקום השיטות  ג' את רמז  בדרך  ביאר 

לגדולי ההתקשרות תיקון של דרגות ג' שהם

המנהג  וכן הדין ומעיקר ולעבודתם, הצדיקים

הרמ"א כדעת התחתון)הוא תיקון (שליש  שהוא

עבודת את  יבזו ולא יחלקו  לא שלכה"פ העיקרי

ובזה  ובקדושתם, בהם ויאמינו  הצדיקים גדולי 

ויש  הדין, מעיקר וכשר עליו נקרא הצדיק שם

הנוספות השיטות  כב' להדר כנ"ל מקום

דרגה  תוספת  בחי ' שהם והש "ך, דהמהרש"ל

ידי שעל כנ"ל, הצדיקים לגדולי בהתקשרות

הק' ולעבודתם הצדיקים לגדולי ההתקשרות

והשלום  האחדות  והדבקות , היחוד  עבודת  שהיא

היחוד , לאור  הכלי שהוא ישראל נשמות  בין 

במהרה  גדולים ברחמים השלימה לגאולה נזכה

אמן . בימינו 

_________________________

אחת יט. וכתה תורה לשמוע  הבאה אחת  כתה שיריים, לחטוף הבאה אחת כתה חסידים, כתות שלושה לי "יש אמר, שם, ז"ל

"איך  בלבי". שאפויים הזאת, מהכתה תהיו שאתם אני, "רוצה להם, ואמר נפתלי ולרבי למוהרנ"ת רבנו ופנה בלבי". האפויה

זיינען  וואס  כתה א און תורה, הערן קומען וואס כתה א און שיריים, חאפין קומט  וואס  כתה א חסידים, כתות  דריי האב

אנשי  ואמרו הארצן" אין מיר ביי איינגיבאקן זיינען וואס די פון זיין זאלט איר וויל איך  – הארצן אין מיר ביי איינגיבאקן

המקורב. של בלבו אפוי להיות רבנו צריך  רבנו בלב אפוי להיות  בכדי זה, על שלומנו



לנפשך  חכמה דעה לב 

הנאמרולתוספת  על שוב נחזור תוקף

כאן  שכתבנו  מה  שכל לעיל,

רק  שייך הדבר שזה ולמעשה, להלכה אינו

רק  כתבנו ואנו  מדין, על היושבים לרבנים

בפלפולא  שמח דהקב"ה  לפלפולא,

דאורייתא.

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך


