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בזה במאמר וגורמים  העליונים, שורשיהם מתערבים עירובם, ידי שעל וחלב , בשר איסור סוד מבאר זה
בשר  אכילת  בין כראוי להרחיק  חכמים הזהירו ולכן  הטומאה, וכוחות  לקליפות שפע  להשפיע ח"ו
גם מבאר זה בסוד  האלוקים. צלם את לאבד  ולא  קשים, דינים ולעורר להיטמאות  שלא כדי לחלב,
לישראל. אלא מגיע  השפע  ואין  השפע את יונקות הקליפות אין  זו מצוה שבכוח  ביכורים, מצות  את

אבא: רבי של הקודם מאמרו על מקשה  יהודה  רבי

ּדאמר האי יה ּודה, רּבי שאמר אמר מה – ÈÇÇÄÀÈÇÀÈÇ
אּבא  ּדכ ּתיב àרּבי שכתוב , מה בסוד – ÇÄÇÈÄÀÄ

אּמֹו', ּבחלב  ּגדי תבּׁשל האמור 'לא שה'גדי' ÙÀÇÅÀÄÇÂÅÄ
אחרא  הסטרא  הוא מזהיר áבפסוק והפסוק ,

השכינה  השפעות עם אותו לערבב שלא
אם ' 'חלב  דבריו,âהנקראות על להקשות  יש ,

ומשפיעה  הקדושה של  ה'אם' היא  השכינה הלא
אליה  השפעותיה 'ãאת כן ואם  האם ', ÇÂÅÈÅּבחלב

ליּה לומר,מּבעי הפסוק צריך היה -מאי – ÄÈÅÅÇ
'ּבחלב שנאמר הטעם משמע אּמֹו',ומה שמזה ÇÂÅÄ

הסטרא  שהוא הגדי  של אמו היא שהשכינה
השפעותיה. את נותנת היא ואליו  אחרא,

ּתימא הנקראתואי שהשכינה תאמר, ואם - ÀÄÅÈ
יׂשראל ' גםä'ּכנסת ּדסטרא היא א ּמֹו ÀÆÆÄÀÈÅÄÀÄÀÈ

מניקה ּדמסאבא והיא הטומאה, צד של - ÄÀÈÃÈ
אחרא, והסטרא הטומאה לכוחות  שפע ונותנת

הלא  אמו'. 'בחלב נאמר הכי ולכן אין לאו  – ÈÈÄ
כך, ּדאמרזה ׁשמענא שמענו ּדהא שהרי - ÀÈÀÇÀÈÀÈÇ

שאמר מה ׁשמע ֹון ,את שהשכינה רּבי  ÇÄÄÀ
יׂשראלהנקראת  ק ּדיׁשא היאּכנסת  איּמא ÀÆÆÄÀÈÅÄÈÇÄÈ

הקדושה, האם ּדיׂשראל- ÀÈÅÀÄÀÈÅּבחּולקיּה

השכינה 
אמא היא
של
ישראל

.à(קכד:)לעיל.
.áאחרא ,כל הסטרא  בסוד  הם שעיר] עז , [גדי , העז של שמותיו

וקשים עזים שהן עזים , נקראים העולם קמב:)אומות ח"א ,(זוהר 
שעיר נקראת דקליפה נוקבא  קעב:)ובחינת ח"א  נקרא(זוהר ועשו ,

שעיר' יא )'איש כז שעיר(בראשית סוד  שזה להלן בהערות עוד  ראה  ,
שעירים קרויים שהשדים מצינו וכן סב.)לעזאזל, כמו (ברכות ,

כא )שכתוב  יג יעקב (ישעיה בקהלת עוד וראה שם']. ירקדו 'ושעירים
איל) הזוהר(ערך פי  על  רמז:)שכתב מהימנא רעיא הוא(ח"ג שאיל

הממוזג  יעקב ובחינת  רחמים בבחינת  והוא  בחסד, ממוזג  גבורה
הדין. תוקף  לשון  'תקף ' גימטריא  גמור דין הוא שעיר  אבל  משניהם,

ישראל אור בספר קמ)[וע "ע לגרשו (דף צריך  זה שגדי  שכתב
ועיי"ש אבינו, יעקב את לאבד  לבן רצה  זה ובגדי  ולהרחיקו,
שהגדי גדיא ', 'חד הפיוט סוד  שזה וכתב זה, מאמר בביאור שהאריך 
בפדיון  שקנאו אבינו יעקב הוא אבא' ו'זבין  אחרא , הסטרא  הוא
בארוכה]. שם ראה בו, לשלוט  יכל לא  ואזי  לעשו, ששלח  התיישים

.âשבבישולראה העניין סוד ביאור המאמר , בהמשך להלן 
לקליפות. העליון השפע נמשך בחלב, בשר ואכילת 

.ãהאצילות שאור בעולם תחילה  מושפע הוא ברוך סוף האין
האחרונה  והספירה יתברך, אורו מושפע שבהם הספירות , בעשר
ה 'מלכות' לה  וניתן הספירות, שפע  כל בה  שכנוס המלכות, היא 
נקראת  וכן חי', כל 'אם נקראת היא ולכן  לעולם, שפע להשפיע
שבעולם [המלכות בעולם. יתברך אורו את שמשכינה 'שכינה',
של ספירות  עשר  יש  שם וגם הבריאה, לעולם משפיעה האצילות
וגם ליצירה, משפיעה הבריאה  שבעולם  המלכות הבריאה. עולם
היצירה  שבעולם המלכות  היצירה. עולם של ספירות  עשר  יש  בה
העשיה, עולם של ספירות  עשר יש  בה  וגם לעשיה, משפיעה

הזה]. לעולם משפיעה העשיה  עולם של והמלכות
.äהספירות השכינה קדושת שפע כל בה שכנוס  כיון  כך, נקראת

לעם ומשפיעה מאירה היא  וכן 'ישראל ', הנקראים שמעליה
זוהר  ראה  קצז.)ישראל, .(ח "ג
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אחוזה אתאחדא היא ישראל של בחלקו - ÄÀÇÂÈ
נשמתם ושורש בניה הם שישראל ומתאחדת ,

ּדכּתיב åממנה  שכתוב , כמו ט)– לב  'ּכי (דברים ÄÀÄÄ
ע ּמֹו', יי אתחלק  לחלקו בחר יתברך שה' ÅÆÀÈÇ

שהם להם  משפיעה והשכינה ישראל , עם  עמו,
כוחות ושאר העולם לאומות ולא בניה,

והטומאה. הקליפות

יהודה, ורבי אבא  רבי של  דבריהם את מיישב שמעון רבי
אלו: את  אלו סותרים שאינם

ׁשמע ֹון רּבי  יהודה אמר ׁשּפיר לרבי , ÈÇÇÄÄÀÇÄ
נכונים,קאמרּת ודבריך  אמרת, טוב  – ÈÈÇÀÀ

של ולא ישראל של  האם היא  השכינה אכן
אחרא, ׁשּפירהסטרא אּבא ּדרּבי  –והא ÀÈÀÇÄÇÈÇÄ

הוא, ונכון טוב  אבא רבי  שאמר מה גם ואמנם
פעול הזה בעולם לעשות הגורמותשאסור ות

והשכינה  הטומאה, לכוחות שפע תתן  שהמלכות 
אחרא , הסטרא של 'אמו' ח"ו ּדא תיקרא ÀÙÈÈוכּלא 

ּתליא מעשיהםּבדא שלפי תלוי , בזה זה והכל  ÀÈÇÀÈ
העליונים . העולמות תלויים התחתונים, של 

להשפיע העומדים שפע צינורות במלכות שיש ומבאר
זאת]: מעוררים התחתונים [כאשר  לקליפות

חזי ראה,ּתא בא להּו– אתאחדא אמא ÈÂÄÄÈÄÀÇÂÈÀ
ּדא ּולסטרא ּדא לסטרא  –לעי ּלא  ÀÅÈÀÄÀÈÈÀÄÀÈÈ

הקליפות בה נאחזות  אמא, הנקראת מלכות
החסדים שפע לקבלת זה, ולצד זה לצד למעלה,

הגבורות לימינא,,æושפע חדא אי ּנּון, ÀÅÄÂÈÄÄÈּותרין
לׂשמאלא הם,וחדא שפע צינורות  ושני – ÇÂÈÄÀÈÈ

לקליפות להשפיע למלכות מתחת  ,çהעומדים
לשמאל ואחד לימין מ ּנה ֹון,èאחד ,ּכ ÀÄÅÇÄÀּובגיני

לׂשמאלא ּומ ּנהֹון כך,לימינא, ומפני – ÄÄÈÄÀÄÀÈÈ
חכמה  [ספירת לימין מהם חלק השפעת
קליפת משתלשלת שממנה נוגה], דקליפת
בינה  [ספירת לשמאל מהם וחלק ישמעאל ,

נוגה] קליפתéדקליפת משתלשלת שממנה ,

לפעמים 
השכינה 
נקראת
של 'אמא'
הסטרא
אחרא

מקור
שפע

הקליפות

.åבגמרא ראה לה :)עוד  שנאמר(ברכות הקב "ה זה  (דברים 'אביו'

ו ) שנאמרלב ישראל כנסת  אלא  'אמו' ואין  קנך ', אביך  הוא 'הלא
ח ) א  שנשמות (משלי מבאר  הק' והאר "י  אמך'. תורת תטוש  'ואל

הז מהאצילות , הן  דאצילות,ישראל ממלכות הם נפש  לבחינת וכים
נשמה  לבחינת הזוכים דאצילות, אנפין מזעיר רוח  לבחינת  והזוכים
עוד ראה דאצילות. מאבא  חיה  לבחינת והזוכים דאצילות, מאימא 

הקודש פי"ט )בעבודת ישראל(ח"א נבחרו הטעם  מזה שכתב:
השם בבית נולדים להיותם העמים , מכל  וחלקו סגולתו להיותם
נחלתו'. חבל יעקב עמו ה' חלק 'כי  שכתוב  וכמו תפארתו, בית 

.æ.מכלרא"ג בהשפעות ומלאה מושרשת המלכות שהרי
נצח ], חסד, [חכמה, ימין  שבצד מהספירות הן  שעליה , הספירות 

רמ "ק . עפ"י הוד ]. גבורה, [בינה, שמאל שבצד מהספירות הן
.çכאן מדברי שדבריו מוכח  בה', אתאחדן 'אימתי  להלן הזוהר 

על כולם  נאמרו וכו', אינון' ותרין דא  ולסטרא  דא  'לסטרא 
הטומאה, הוא  אחד  וצד הקדושה הוא  אחד שצד  ולא הקליפות,
של ושמאל  ימין לצד המשפיעים ושמאל  ימין צד הם אלא 
הרקיע  בזוהר  ברא "ג, מלך , במקדש  מבואר וכך  אחרא , הסטרא 

תורה באור אולם ברמ "ק . עוד וראה רצון. צדק,ובשעת (מהצמח 

אחרי) אינון',פרשת 'תרין  שאמרו מה לפרש  שאפשר כתב 
חיות  שמשפעת שם על ורע ', טוב הדעת 'עץ נקראת שהמלכות 
שעיר ויש  רע, הנקראת  אחרא  לסטרא  וגם טוב הנקראת לקדושה 

העזים' כעדר 'שערך כענין  א )בקדושה ד השירים שני(שיר וענין ,
מהמלכות  החיצונים יניקת ולהבדיל  להפריש  היינו השעירים
אליעזר ובדמשק להם . הנמשך והקצבה הצורך  כפי רק ושיינקו
ולא קדוש , כולא  הוא  ימינא צד - דא  ולסטרא דא לסטרא  כתב,
כביכול שלה שמאל  לצד  אבל  החיצונים, אחיזת שום  שם נמצא 

ממנה. לינק שרוצין מסאבא  סטרא  איזה  בה נאחז  שם
.èנקראת והם המלכות לקליפות, שביחס בהמה', 'דדי  נקראים

יונקים ומהם בהמה', 'דדי  נקרא להם השפעותיה ומקום 'בהמה ',
נוגה, קליפת של ספירות העשר  יונקים ותחילה  הקליפות, כל 
קליפות  יש  מכן  ולאחר  ומרע, מטוב המעורבת קליפה שהיא 

ע"ח  מזו. זו וטמאות פ"ב )קשות .(שמ"ח 
.éחייםמקדש בעץ  ראה פ "ט )מלך . שעירים ,(שמ"ט  שני  סוד שזה 

הרח "ו כתב האר"י)וכן בשם כאן החמה  של(באור  ובינה חכמה שהם [
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בזה במאמר וגורמים  העליונים, שורשיהם מתערבים עירובם, ידי שעל וחלב , בשר איסור סוד מבאר זה
בשר  אכילת  בין כראוי להרחיק  חכמים הזהירו ולכן  הטומאה, וכוחות  לקליפות שפע  להשפיע ח"ו
גם מבאר זה בסוד  האלוקים. צלם את לאבד  ולא  קשים, דינים ולעורר להיטמאות  שלא כדי לחלב,
לישראל. אלא מגיע  השפע  ואין  השפע את יונקות הקליפות אין  זו מצוה שבכוח  ביכורים, מצות  את

אבא: רבי של הקודם מאמרו על מקשה  יהודה  רבי

ּדאמר האי יה ּודה, רּבי שאמר אמר מה – ÈÇÇÄÀÈÇÀÈÇ
אּבא  ּדכ ּתיב àרּבי שכתוב , מה בסוד – ÇÄÇÈÄÀÄ

אּמֹו', ּבחלב  ּגדי תבּׁשל האמור 'לא שה'גדי' ÙÀÇÅÀÄÇÂÅÄ
אחרא  הסטרא  הוא מזהיר áבפסוק והפסוק ,

השכינה  השפעות עם אותו לערבב שלא
אם ' 'חלב  דבריו,âהנקראות על להקשות  יש ,

ומשפיעה  הקדושה של  ה'אם' היא  השכינה הלא
אליה  השפעותיה 'ãאת כן ואם  האם ', ÇÂÅÈÅּבחלב

ליּה לומר,מּבעי הפסוק צריך היה -מאי – ÄÈÅÅÇ
'ּבחלב שנאמר הטעם משמע אּמֹו',ומה שמזה ÇÂÅÄ

הסטרא  שהוא הגדי  של אמו היא שהשכינה
השפעותיה. את נותנת היא ואליו  אחרא,

ּתימא הנקראתואי שהשכינה תאמר, ואם - ÀÄÅÈ
יׂשראל ' גםä'ּכנסת ּדסטרא היא א ּמֹו ÀÆÆÄÀÈÅÄÀÄÀÈ

מניקה ּדמסאבא והיא הטומאה, צד של - ÄÀÈÃÈ
אחרא, והסטרא הטומאה לכוחות  שפע ונותנת

הלא  אמו'. 'בחלב נאמר הכי ולכן אין לאו  – ÈÈÄ
כך, ּדאמרזה ׁשמענא שמענו ּדהא שהרי - ÀÈÀÇÀÈÀÈÇ

שאמר מה ׁשמע ֹון ,את שהשכינה רּבי  ÇÄÄÀ
יׂשראלהנקראת  ק ּדיׁשא היאּכנסת  איּמא ÀÆÆÄÀÈÅÄÈÇÄÈ

הקדושה, האם ּדיׂשראל- ÀÈÅÀÄÀÈÅּבחּולקיּה

השכינה 
אמא היא
של
ישראל

.à(קכד:)לעיל.
.áאחרא ,כל הסטרא  בסוד  הם שעיר] עז , [גדי , העז של שמותיו

וקשים עזים שהן עזים , נקראים העולם קמב:)אומות ח"א ,(זוהר 
שעיר נקראת דקליפה נוקבא  קעב:)ובחינת ח"א  נקרא(זוהר ועשו ,

שעיר' יא )'איש כז שעיר(בראשית סוד  שזה להלן בהערות עוד  ראה  ,
שעירים קרויים שהשדים מצינו וכן סב.)לעזאזל, כמו (ברכות ,

כא )שכתוב  יג יעקב (ישעיה בקהלת עוד וראה שם']. ירקדו 'ושעירים
איל) הזוהר(ערך פי  על  רמז:)שכתב מהימנא רעיא הוא(ח"ג שאיל

הממוזג  יעקב ובחינת  רחמים בבחינת  והוא  בחסד, ממוזג  גבורה
הדין. תוקף  לשון  'תקף ' גימטריא  גמור דין הוא שעיר  אבל  משניהם,

ישראל אור בספר קמ)[וע "ע לגרשו (דף צריך  זה שגדי  שכתב
ועיי"ש אבינו, יעקב את לאבד  לבן רצה  זה ובגדי  ולהרחיקו,
שהגדי גדיא ', 'חד הפיוט סוד  שזה וכתב זה, מאמר בביאור שהאריך 
בפדיון  שקנאו אבינו יעקב הוא אבא' ו'זבין  אחרא , הסטרא  הוא
בארוכה]. שם ראה בו, לשלוט  יכל לא  ואזי  לעשו, ששלח  התיישים

.âשבבישולראה העניין סוד ביאור המאמר , בהמשך להלן 
לקליפות. העליון השפע נמשך בחלב, בשר ואכילת 

.ãהאצילות שאור בעולם תחילה  מושפע הוא ברוך סוף האין
האחרונה  והספירה יתברך, אורו מושפע שבהם הספירות , בעשר
ה 'מלכות' לה  וניתן הספירות, שפע  כל בה  שכנוס המלכות, היא 
נקראת  וכן חי', כל 'אם נקראת היא ולכן  לעולם, שפע להשפיע
שבעולם [המלכות בעולם. יתברך אורו את שמשכינה 'שכינה',
של ספירות  עשר  יש  שם וגם הבריאה, לעולם משפיעה האצילות
וגם ליצירה, משפיעה הבריאה  שבעולם  המלכות הבריאה. עולם
היצירה  שבעולם המלכות  היצירה. עולם של ספירות  עשר  יש  בה
העשיה, עולם של ספירות  עשר יש  בה  וגם לעשיה, משפיעה

הזה]. לעולם משפיעה העשיה  עולם של והמלכות
.äהספירות השכינה קדושת שפע כל בה שכנוס  כיון  כך, נקראת

לעם ומשפיעה מאירה היא  וכן 'ישראל ', הנקראים שמעליה
זוהר  ראה  קצז.)ישראל, .(ח "ג
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אחוזה אתאחדא היא ישראל של בחלקו - ÄÀÇÂÈ
נשמתם ושורש בניה הם שישראל ומתאחדת ,

ּדכּתיב åממנה  שכתוב , כמו ט)– לב  'ּכי (דברים ÄÀÄÄ
ע ּמֹו', יי אתחלק  לחלקו בחר יתברך שה' ÅÆÀÈÇ

שהם להם  משפיעה והשכינה ישראל , עם  עמו,
כוחות ושאר העולם לאומות ולא בניה,

והטומאה. הקליפות

יהודה, ורבי אבא  רבי של  דבריהם את מיישב שמעון רבי
אלו: את  אלו סותרים שאינם

ׁשמע ֹון רּבי  יהודה אמר ׁשּפיר לרבי , ÈÇÇÄÄÀÇÄ
נכונים,קאמרּת ודבריך  אמרת, טוב  – ÈÈÇÀÀ

של ולא ישראל של  האם היא  השכינה אכן
אחרא, ׁשּפירהסטרא אּבא ּדרּבי  –והא ÀÈÀÇÄÇÈÇÄ

הוא, ונכון טוב  אבא רבי  שאמר מה גם ואמנם
פעול הזה בעולם לעשות הגורמותשאסור ות

והשכינה  הטומאה, לכוחות שפע תתן  שהמלכות 
אחרא , הסטרא של 'אמו' ח"ו ּדא תיקרא ÀÙÈÈוכּלא 

ּתליא מעשיהםּבדא שלפי תלוי , בזה זה והכל  ÀÈÇÀÈ
העליונים . העולמות תלויים התחתונים, של 

להשפיע העומדים שפע צינורות במלכות שיש ומבאר
זאת]: מעוררים התחתונים [כאשר  לקליפות

חזי ראה,ּתא בא להּו– אתאחדא אמא ÈÂÄÄÈÄÀÇÂÈÀ
ּדא ּולסטרא ּדא לסטרא  –לעי ּלא  ÀÅÈÀÄÀÈÈÀÄÀÈÈ

הקליפות בה נאחזות  אמא, הנקראת מלכות
החסדים שפע לקבלת זה, ולצד זה לצד למעלה,

הגבורות לימינא,,æושפע חדא אי ּנּון, ÀÅÄÂÈÄÄÈּותרין
לׂשמאלא הם,וחדא שפע צינורות  ושני – ÇÂÈÄÀÈÈ

לקליפות להשפיע למלכות מתחת  ,çהעומדים
לשמאל ואחד לימין מ ּנה ֹון,èאחד ,ּכ ÀÄÅÇÄÀּובגיני

לׂשמאלא ּומ ּנהֹון כך,לימינא, ומפני – ÄÄÈÄÀÄÀÈÈ
חכמה  [ספירת לימין מהם חלק השפעת
קליפת משתלשלת שממנה נוגה], דקליפת
בינה  [ספירת לשמאל מהם וחלק ישמעאל ,

נוגה] קליפתéדקליפת משתלשלת שממנה ,

לפעמים 
השכינה 
נקראת
של 'אמא'
הסטרא
אחרא

מקור
שפע

הקליפות

.åבגמרא ראה לה :)עוד  שנאמר(ברכות הקב "ה זה  (דברים 'אביו'

ו ) שנאמרלב ישראל כנסת  אלא  'אמו' ואין  קנך ', אביך  הוא 'הלא
ח ) א  שנשמות (משלי מבאר  הק' והאר "י  אמך'. תורת תטוש  'ואל

הז מהאצילות , הן  דאצילות,ישראל ממלכות הם נפש  לבחינת וכים
נשמה  לבחינת הזוכים דאצילות, אנפין מזעיר רוח  לבחינת  והזוכים
עוד ראה דאצילות. מאבא  חיה  לבחינת והזוכים דאצילות, מאימא 

הקודש פי"ט )בעבודת ישראל(ח"א נבחרו הטעם  מזה שכתב:
השם בבית נולדים להיותם העמים , מכל  וחלקו סגולתו להיותם
נחלתו'. חבל יעקב עמו ה' חלק 'כי  שכתוב  וכמו תפארתו, בית 

.æ.מכלרא"ג בהשפעות ומלאה מושרשת המלכות שהרי
נצח ], חסד, [חכמה, ימין  שבצד מהספירות הן  שעליה , הספירות 

רמ "ק . עפ"י הוד ]. גבורה, [בינה, שמאל שבצד מהספירות הן
.çכאן מדברי שדבריו מוכח  בה', אתאחדן 'אימתי  להלן הזוהר 

על כולם  נאמרו וכו', אינון' ותרין דא  ולסטרא  דא  'לסטרא 
הטומאה, הוא  אחד  וצד הקדושה הוא  אחד שצד  ולא הקליפות,
של ושמאל  ימין לצד המשפיעים ושמאל  ימין צד הם אלא 
הרקיע  בזוהר  ברא "ג, מלך , במקדש  מבואר וכך  אחרא , הסטרא 

תורה באור אולם ברמ "ק . עוד וראה רצון. צדק,ובשעת (מהצמח 

אחרי) אינון',פרשת 'תרין  שאמרו מה לפרש  שאפשר כתב 
חיות  שמשפעת שם על ורע ', טוב הדעת 'עץ נקראת שהמלכות 
שעיר ויש  רע, הנקראת  אחרא  לסטרא  וגם טוב הנקראת לקדושה 

העזים' כעדר 'שערך כענין  א )בקדושה ד השירים שני(שיר וענין ,
מהמלכות  החיצונים יניקת ולהבדיל  להפריש  היינו השעירים
אליעזר ובדמשק להם . הנמשך והקצבה הצורך  כפי רק ושיינקו
ולא קדוש , כולא  הוא  ימינא צד - דא  ולסטרא דא לסטרא  כתב,
כביכול שלה שמאל  לצד  אבל  החיצונים, אחיזת שום  שם נמצא 

ממנה. לינק שרוצין מסאבא  סטרא  איזה  בה נאחז  שם
.èנקראת והם המלכות לקליפות, שביחס בהמה', 'דדי  נקראים

יונקים ומהם בהמה', 'דדי  נקרא להם השפעותיה ומקום 'בהמה ',
נוגה, קליפת של ספירות העשר  יונקים ותחילה  הקליפות, כל 
קליפות  יש  מכן  ולאחר  ומרע, מטוב המעורבת קליפה שהיא 

ע"ח  מזו. זו וטמאות פ"ב )קשות .(שמ"ח 
.éחייםמקדש בעץ  ראה פ "ט )מלך . שעירים ,(שמ"ט  שני  סוד שזה 

הרח "ו כתב האר"י)וכן בשם כאן החמה  של(באור  ובינה חכמה שהם [
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אּמא ,àéעשו  א"ם, ּבהאי  ּתליין ÀËÀÇÀÈÀÇÅÄÈוכ ּלהּו
ּבּה ואתאחדן באםקּדי ׁשא, תלויים  וכולם - ÇÄÈÀÄÀÇÂÈÈ

שהיא  ואף  בה, ונאחזים המלכות, שהיא זו
זה, מטעם קדושתה נגרעת לא קדושה, אמא
בשפע  אלא במלכות, ממש אוחזים אינם שהרי

ממנה  .áéהיוצא

בעת  אלא תמיד, במלכות אחוזות אינן שהקליפות ומבאר
למלכות  חסדים:שמושפעות  בלא גבורות

ּבּה אתאחדן בה,אימתי נאחזות הן מתי - ÅÈÇÄÀÇÂÈÈ
מּסטרא  ינקא אם ּדהאי  ÀÇÂÈÀÇÅÈÀÈÄÄÀÈּבׁשעתא 

יונקתאחרא המלכות שהיא זו שאם בשעה – ÇÂÈ

חסדים שיתוף בלא  הגבורות , צד האחר, ,âéמהצד
אסּתאב נטמא,ּומק ּדׁשא והמקדש – ÄÀÀÈÄÀÀÈ

העליון, השפע  את וגוזלות יונקות שהקליפות
לאת ּגּלאה ׁשארי  ּתּקיפא והנחש וחויא – ÀÄÀÈÇÄÈÇÄÀÄÀÇÈÈ
הנחש  על הרוכב  ס"מ  הוא מתחילãéהחזק, ,

יכול,להתגלות ולא בתהומות היה שבתחילה
יונק הוא וכעת דינים, ולעורר לפעול היה

וממשלה  כוח  לו וניתן ּגדיא ,åèמהמלכות ÀÅÇÀÈּכדין 
ּדאּמי ּה מחלבא  שהוא ינקא הגדי ואזי  – ÇÀÈÅÈÈÈÀÄÅ

לעזאזל שעיר אחרא, שפע æèהסטרא את יונק  ,
אמו' 'חלב הנקרא שהסטרא æéהשכינה, והיות ,

אימתי
הקליפות
גוברות
ושולטות

גורל ונשאר יותר  נמתק חכמה של  ואותו דאצילות, נוגה  קליפת
ביום ניתן  נוגה, קליפת  של בבינה שהוא  השני אך  לה ', אחד 
שכשם לבאר והוסיף  לעזאזל. הבינה ] סוד  [שהוא הכפורים
עשר יש  אחד ובכל ועשיה, יצירה בריאה אצילות יש  שבקדושה
נקראים שבאצילות נוגה וקליפות בקליפות , גם הוא כך  ספירות,
שבבריאה  נוגה קליפות  שהם לבניהם שפע נותנים והם עזים,

הקל ולכן ועשיה , עזים ,יצירה מלשון ועזאל, עזא  נקראים שם יפות
עזאזל . נקרא  שניהן  וכללות

.àé.אסורות,רא "ג ואהבות  תאוות הן ישמעאל קליפת שיסוד 
רציחה  הן עשו קליפת ויסוד הטומאה. של והחסד ימין  צד שזהו
ובליקוטי הטומאה. של  והגבורה  השמאל צד שזהו אסורות, וגבורות

ויקרא )תורה [שאברהם(פרשת ימין מזרוע ישמעאל שיניקת כתב,
והוא בישמעאל] ונתנו שבחסד, הרע הפריד  חסד, שמידתו אבינו
שמאל , מזרוע  עשו ויניקת נוגה, דקליפת הטמא  חלב ֵ בחינת 
בעשו] ונתנו שבגבורה, הרע הפריד  גבורה, שמידתו אבינו [שיצחק
ולבושו  אדום, ומאכלו אדום, הוא בסוד  טמא , דם בחינת והוא
לגבוה  בהקרבה אבל ודם , חלב נאסרו לכן דם, ענינו וכל  ֵ אדום,

המזבח . גבי על קרבים והדם החלב ולכן בקדושה הנוגה ֵ נכלל
.áé.ינקירמ "ק העזאזל  'מאותו הק': האר"י בשם כתב ורח "ו

רמונים בפרדס  עוד  ראה  עצמה '. מאימיה ולא אחרא , (שכ"הסטרא 

תוךפ "ו ) אל נכנסות שהקליפות החושב  יחשוב 'אל שכתב:
החושב  כי  וחלילה , חלילה  ושלום, חס והקדוש, הטהור האצילות
על שיורה מקומות  בקצת  שנמצא ומה לקונו, ראשו חייב זאת
ולא האצילות בעולם לא  אינו הקדושה , תחת  נכנסות  שהקליפות 
רשעים לו סביב כי וכו', היצירה בעולם  הוא  אבל הבריאה , בעולם

ובלשם ב )יתהלכון'. סי ' יד ענף ד דרוש ח "ב הדעה כל(ספר  כתב:
שערים במבוא  הרב  שכתב וכמו מאצילות , למטה רק הוא  יניקתם

פ"ב ) הקליפות סוד(שער וגם ח"ו, ממש  הקדושה מן יונקים אינם כי
עולם בגבול רק שהם מאצילות למטה רק הוא  בהמה  דדי 
מן  לינק עולים שהם הרב בדברי לפעמים שנזכר ומה הבריאה.
המלכות  מן השפע להם שנמשך  הוא  הכוונה דאצילות , המלכות
אלא ח"ו, ממש  באצילות עולים שהם לא  אבל  במכוון , דאצילות
במכוון, להם הנמשך  דאצילות המלכות שפע מקבלים הם כאשר
שער בספר מפורש  הוא וכן המלכות , מן לינק עולים שהם נקרא 

עכ "ל .(לו .)הקדמות מקום. עליית  ולא  מעלה עליית רק והוא  ,
בע "ח עוד  פ "ג )ראה  הירח יושבים(שער  החיצונים לשונו: וזה שכתב,

מות' יורדות 'רגליה בסוד  אליה, וקרובים המלכות  התחת (משלי

משםה ) שלה  מיסוד  שיוצא  ובמה  בסופה, אלא  בה נאחזים ואינם ,
גמורים דינים שהם דם נעשים הגבורות אותם ולפעמים יונקים,

החיצונים . שיונקים נדות דם  הוא ואז 
.âé, ההשתלשלרמ"ק בסדר יורדת רא"ג. השפעה  כל ות ,

והיסוד ליסוד , הוד ] נצח  תפארת גבורה [חסד  העליונות מהספירות
מה  את נותן והוא  שמאל, ושביל ימין  שביל שבילים, שני  בו יש
השפעות  רק מקבל  וכשהיסוד  למלכות . הספירות, מכל שקיבל 
ובזה  שבו, השמאלי  מהשביל  רק למלכות משפיע הוא  מהגבורה,

רא"ג. כלל . מיתוק בלא ומרים, קשים דינים לה נמשכים
.ãé.אנפין רמ "ק זעיר [והם נוגה, בקליפת ולילי"ת סמא "ל שיש

עולמות  בשאר ולילי "ת סמא"ל עוד יש  וכן דנוגה ], ונוקביה
ע"ח  פ"ב )הקליפות. .(שמ"ט 

.åè.רא "ג

.æè מלך .סוד מקדש  שבאצילות . הנוגה קליפת של הבינה ספירת
.æéהמושפע כשם שפע הוא והחלב בחלב, בנה את מניקה  שהאם

חז "ל  שאמרו [כמו לחלב נהפך ה'דם' ואף ט .)ממנה , נעכר(נדה דם
ה'דם' במלכות, גם כך לשתיה, הראוי  משקה ונעשה חלב ], ונעשה

øôñÅÆíéèôùî úùøôà"ò äë÷fäøä ÇÙÇä

.ïéørúî ïéðéãåÀÄÄÄÀÈÄ
Irå,eäI ïéúééîc àúrLáe ,íéøeka ïàúééàå ïéîc÷ IàøNé àc ÀÇÈÄÀÈÅÇÀÄÀÅÈÄÄÀÇÂÈÀÇÀÄÀ

ïéJà éBLøça àrác ïáIa déa çzôîIe øîéîI ïééraÇÀÈÀÅÇÀÄÀÇÅÀÈÈÀÈÈÀÇÀÄÅ
ïøqîúà àIå déãéa eáéäééúà àIå ,àLéc÷ àrøæáe á÷réa äàèJLIÀÇÀÈÈÀÇÂÙÀÇÀÈÇÄÈÀÈÄÀÀÄÄÅÀÈÄÀÇÀÈ

.àc àøèñI IàøNéÄÀÈÅÀÄÀÈÈ
IråáIça éãb IMáz àI' ,'Bâå 'Eúîãà éøeka úéLàø' áéúk àc ÀÇÈÀÄÅÄÄÅÇÀÈÀÀÀÇÅÀÄÇÂÅ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

בלא  גבורות השמאלי, מהצד רק יונק  אחרא
הנמתק, הדין שהוא שהחלב נמצא כלל, חסדים

נדה  דם וטמא, שחור לדם ÀÄÄודינין,çéנהפך
עדמתערין וגבורה, בכח מתעוררים והדינים - ÄÀÈÄ

רותחים לדינים ח"ו .èéשנעשים 

הקדושה ביכורים, הבאת ידי שעל מבאר זה , יסוד  לפי
המלכות: שפע  את יונקות הקליפות ואין שולטת,

ּדא  למלכותועל יושפע שהשפע כדי כן, ועל  - ÀÇÈ
השפע, את יינקו לא והקליפות כראוי

ּבּכּורים  ואייתאן  קּדמין בניי ׂשראל – ÄÀÈÅÇÀÄÀÅÈÄÄ
וממשיכים 'ביכורים', ומביאים מקדימים ישראל
ההשפעות, 'בכור' שהיא מה'חכמה' שפע
כל ומיתוק  ובמיזוג  והתייחדות , בהשתלשלות

למלכות כשםëהספירות, מידה, כנגד  ובמידה .
ראשי את  מביאים הםשהם כך לה', ביכוריהם ת
השפע  לקבלת ּדמייתין,àëראשית ÀÇÂÈÀÇÀÄּוב ׁשעתא

ּביּה ּולמפּתח למימר ּבעיין ובשעה להּו, – ÀÇÀÈÀÅÇÀÄÀÇÅ
הם צריכים  הביכורים , את אותם , שמביאים 
אבי', אובד 'ארמי בפרשת בו ולפתוח לומר

החיצונים, השבתת עניין בה ÀÈÈּבלבןשמוזכר

ּביעקב ל ׁשּלטאה  אּלין ּבחרׁשֹוי ÀÈÈÀÇÀÄÅÀÇÀÈÈÀÇÂÙּדבעא
קּדי ׁשא שרצה ּובזרעא לבן במעשה – ÀÇÀÈÇÄÈ

הקדוש, ובזרע ביעקב לשלוט אלו בכשפיו 
בקדושה  המושרשים ישראל בני את ולדחות

השפע  מקבלת הכשפים,áëהעליונה סוד [שזה ,
ידי על ולקבל  והגבורות , הטומאה את  להגביר
בישראל, הם שולטים  ואזי מהמלכות, השפע זה
ח"ו  משפיעים והם בידם, נמצא שהשפע

ודינים], ּבידי ּהטומאות אתייהיבּו –ולא ÀÈÄÀÀÄÄÅ
לבן, של בידו ניתנו לא ישראל, בני ÀÈולא והם,

ּדא לסטרא יׂשראל נמסרו אתמ ּסרן  ולא – ÄÀÇÀÈÄÀÈÅÀÄÀÈÈ
לישראל ניתן השפע אלא  זה, לצד ישראל

ישראל ' בכורי 'בני כב)הנקראים ד והם(שמות ,
העליונה, מהחכמה השפע קבלת וראשית  'בכור'
ואין  העליון, השפע את מקבלות הקליפות ואין

בישראל לשלוט כח  .âëלהם
הפסוקים: סמיכות את מבאר זה  לפי

ּכתיב ּדא  פסוקיםועל  שני כתובים כן ועל – ÀÇÈÀÄ
לזה, זה בסמיכות ּבּכּורי אלו ÅÄÄÅ'ראׁשית

אּמֹו', ּבחלב ּגדי ּתבּׁשל 'לא וגֹו', ' אדמתÇÀÈÀÀÀÇÅÀÄÇÂÅÄ

סוד 
הביכורים 

סוד 
סמיכת

מצות
ביכורים 
ואיסור

בחלב  בשר

מתמזגים חסדים, עם יחד  מושפע הוא  כאשר הגבורות, סוד  שהוא
ברחמים מלא  לשתיה, הראוי  'חלב' ונעשה דיניו, ומתמתקים
מתמזגים והם  גבורה, וספירת חסד  ספירת יש  [שהרי  וחסדים,
הממוזג  והשפע  למלכות, ממוזג שפע משפיע והתפארת בתפארת ,

לעולם]. ומשפיעה מניקה שהמלכות השפע  וזהו 'חלב', נקרא 
.çéעוברשהרי השפע לקליפות, משפיעה המלכות  כאשר כאמור,

והגבורה  לגבורה , וצינור  לחסד צינור שונים, צינורות שני  באמצעות 
העולם , בטבע גם הוא  וכן  בדינים, מלא  שהוא לדם ונהפכת נפרדת 
כלל , גבורה בלא  כשהוא  החסד  [וגם נדה. לדם ונהפך  נעכר שחלב 
לעיל]. כאמור ישמעאל, קליפת  וממנו לשתיה, ראוי  אינו הוא  גם

.èéלהפוךויש החיצונים , כח והגברת לקליפות, וממשלה  כח בזה 
רמ "ק . עפ"י וגבורות . לדינים והחסדים הרחמים את 

.ë.רמ "ק
.àëאחרא[וצד הסטרא שהוא והגדי  השפע, כל את מקבל הקדושה

רק שנשאר  מהשפע התמצית מן תמצית  באחרונה אלא  מקבל אינו
דינים]. ולעורר ולשלוט לפעול שיוכל  בכדי  ולא קיומו, לכדי 

.áëפמליאולכן מכחישים שהם שם על כשפים, נקראים הם
בגמרא  כדאיתא  מעלה, סז:)של .(סנהדרין 

.âë.רמ "ק
.ãë.רמ "ק



øôñÅÆáìçå øùá øåñéà ãåñfäøä ÇÙÇ ã

ïãçàúà éúîéà .da ïãçàúàå ,àLéc÷ ànà ,í"à éàäa ïééIz eäJëåÀËÀÇÀÈÀÇÅÄÈÇÄÈÀÄÀÇÂÈÈÅÈÇÄÀÇÂÈ
àéåçå áàzñà àLc÷îe àøçà àøèqî à÷ðé íà éàäc àúrLa ,daÈÀÇÂÈÀÇÅÈÀÈÄÄÀÈÇÂÈÄÀÀÈÄÀÀÈÀÄÀÈ
dénàc àáIçî à÷ðé àéãb ïéãk ,äàJbúàI éøàL àôéwzÇÄÈÇÄÀÄÀÇÈÈÀÅÇÀÈÇÀÈÅÈÈÈÀÄÅ
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אּמא ,àéעשו  א"ם, ּבהאי  ּתליין ÀËÀÇÀÈÀÇÅÄÈוכ ּלהּו
ּבּה ואתאחדן באםקּדי ׁשא, תלויים  וכולם - ÇÄÈÀÄÀÇÂÈÈ

שהיא  ואף  בה, ונאחזים המלכות, שהיא זו
זה, מטעם קדושתה נגרעת לא קדושה, אמא
בשפע  אלא במלכות, ממש אוחזים אינם שהרי

ממנה  .áéהיוצא

בעת  אלא תמיד, במלכות אחוזות אינן שהקליפות ומבאר
למלכות  חסדים:שמושפעות  בלא גבורות

ּבּה אתאחדן בה,אימתי נאחזות הן מתי - ÅÈÇÄÀÇÂÈÈ
מּסטרא  ינקא אם ּדהאי  ÀÇÂÈÀÇÅÈÀÈÄÄÀÈּבׁשעתא 

יונקתאחרא המלכות שהיא זו שאם בשעה – ÇÂÈ

חסדים שיתוף בלא  הגבורות , צד האחר, ,âéמהצד
אסּתאב נטמא,ּומק ּדׁשא והמקדש – ÄÀÀÈÄÀÀÈ

העליון, השפע  את וגוזלות יונקות שהקליפות
לאת ּגּלאה ׁשארי  ּתּקיפא והנחש וחויא – ÀÄÀÈÇÄÈÇÄÀÄÀÇÈÈ
הנחש  על הרוכב  ס"מ  הוא מתחילãéהחזק, ,

יכול,להתגלות ולא בתהומות היה שבתחילה
יונק הוא וכעת דינים, ולעורר לפעול היה

וממשלה  כוח  לו וניתן ּגדיא ,åèמהמלכות ÀÅÇÀÈּכדין 
ּדאּמי ּה מחלבא  שהוא ינקא הגדי ואזי  – ÇÀÈÅÈÈÈÀÄÅ

לעזאזל שעיר אחרא, שפע æèהסטרא את יונק  ,
אמו' 'חלב הנקרא שהסטרא æéהשכינה, והיות ,

אימתי
הקליפות
גוברות
ושולטות

גורל ונשאר יותר  נמתק חכמה של  ואותו דאצילות, נוגה  קליפת
ביום ניתן  נוגה, קליפת  של בבינה שהוא  השני אך  לה ', אחד 
שכשם לבאר והוסיף  לעזאזל. הבינה ] סוד  [שהוא הכפורים
עשר יש  אחד ובכל ועשיה, יצירה בריאה אצילות יש  שבקדושה
נקראים שבאצילות נוגה וקליפות בקליפות , גם הוא כך  ספירות,
שבבריאה  נוגה קליפות  שהם לבניהם שפע נותנים והם עזים,

הקל ולכן ועשיה , עזים ,יצירה מלשון ועזאל, עזא  נקראים שם יפות
עזאזל . נקרא  שניהן  וכללות

.àé.אסורות,רא "ג ואהבות  תאוות הן ישמעאל קליפת שיסוד 
רציחה  הן עשו קליפת ויסוד הטומאה. של והחסד ימין  צד שזהו
ובליקוטי הטומאה. של  והגבורה  השמאל צד שזהו אסורות, וגבורות

ויקרא )תורה [שאברהם(פרשת ימין מזרוע ישמעאל שיניקת כתב,
והוא בישמעאל] ונתנו שבחסד, הרע הפריד  חסד, שמידתו אבינו
שמאל , מזרוע  עשו ויניקת נוגה, דקליפת הטמא  חלב ֵ בחינת 
בעשו] ונתנו שבגבורה, הרע הפריד  גבורה, שמידתו אבינו [שיצחק
ולבושו  אדום, ומאכלו אדום, הוא בסוד  טמא , דם בחינת והוא
לגבוה  בהקרבה אבל ודם , חלב נאסרו לכן דם, ענינו וכל  ֵ אדום,

המזבח . גבי על קרבים והדם החלב ולכן בקדושה הנוגה ֵ נכלל
.áé.ינקירמ "ק העזאזל  'מאותו הק': האר"י בשם כתב ורח "ו

רמונים בפרדס  עוד  ראה  עצמה '. מאימיה ולא אחרא , (שכ"הסטרא 

תוךפ "ו ) אל נכנסות שהקליפות החושב  יחשוב 'אל שכתב:
החושב  כי  וחלילה , חלילה  ושלום, חס והקדוש, הטהור האצילות
על שיורה מקומות  בקצת  שנמצא ומה לקונו, ראשו חייב זאת
ולא האצילות בעולם לא  אינו הקדושה , תחת  נכנסות  שהקליפות 
רשעים לו סביב כי וכו', היצירה בעולם  הוא  אבל הבריאה , בעולם

ובלשם ב )יתהלכון'. סי ' יד ענף ד דרוש ח "ב הדעה כל(ספר  כתב:
שערים במבוא  הרב  שכתב וכמו מאצילות , למטה רק הוא  יניקתם

פ"ב ) הקליפות סוד(שער וגם ח"ו, ממש  הקדושה מן יונקים אינם כי
עולם בגבול רק שהם מאצילות למטה רק הוא  בהמה  דדי 
מן  לינק עולים שהם הרב בדברי לפעמים שנזכר ומה הבריאה.
המלכות  מן השפע להם שנמשך  הוא  הכוונה דאצילות , המלכות
אלא ח"ו, ממש  באצילות עולים שהם לא  אבל  במכוון , דאצילות
במכוון, להם הנמשך  דאצילות המלכות שפע מקבלים הם כאשר
שער בספר מפורש  הוא וכן המלכות , מן לינק עולים שהם נקרא 

עכ "ל .(לו .)הקדמות מקום. עליית  ולא  מעלה עליית רק והוא  ,
בע "ח עוד  פ "ג )ראה  הירח יושבים(שער  החיצונים לשונו: וזה שכתב,

מות' יורדות 'רגליה בסוד  אליה, וקרובים המלכות  התחת (משלי

משםה ) שלה  מיסוד  שיוצא  ובמה  בסופה, אלא  בה נאחזים ואינם ,
גמורים דינים שהם דם נעשים הגבורות אותם ולפעמים יונקים,

החיצונים . שיונקים נדות דם  הוא ואז 
.âé, ההשתלשלרמ"ק בסדר יורדת רא"ג. השפעה  כל ות ,

והיסוד ליסוד , הוד ] נצח  תפארת גבורה [חסד  העליונות מהספירות
מה  את נותן והוא  שמאל, ושביל ימין  שביל שבילים, שני  בו יש
השפעות  רק מקבל  וכשהיסוד  למלכות . הספירות, מכל שקיבל 
ובזה  שבו, השמאלי  מהשביל  רק למלכות משפיע הוא  מהגבורה,

רא"ג. כלל . מיתוק בלא ומרים, קשים דינים לה נמשכים
.ãé.אנפין רמ "ק זעיר [והם נוגה, בקליפת ולילי"ת סמא "ל שיש

עולמות  בשאר ולילי "ת סמא"ל עוד יש  וכן דנוגה ], ונוקביה
ע"ח  פ"ב )הקליפות. .(שמ"ט 

.åè.רא "ג

.æè מלך .סוד מקדש  שבאצילות . הנוגה קליפת של הבינה ספירת
.æéהמושפע כשם שפע הוא והחלב בחלב, בנה את מניקה  שהאם

חז "ל  שאמרו [כמו לחלב נהפך ה'דם' ואף ט .)ממנה , נעכר(נדה דם
ה'דם' במלכות, גם כך לשתיה, הראוי  משקה ונעשה חלב ], ונעשה
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.ïéørúî ïéðéãåÀÄÄÄÀÈÄ
Irå,eäI ïéúééîc àúrLáe ,íéøeka ïàúééàå ïéîc÷ IàøNé àc ÀÇÈÄÀÈÅÇÀÄÀÅÈÄÄÀÇÂÈÀÇÀÄÀ

ïéJà éBLøça àrác ïáIa déa çzôîIe øîéîI ïééraÇÀÈÀÅÇÀÄÀÇÅÀÈÈÀÈÈÀÇÀÄÅ
ïøqîúà àIå déãéa eáéäééúà àIå ,àLéc÷ àrøæáe á÷réa äàèJLIÀÇÀÈÈÀÇÂÙÀÇÀÈÇÄÈÀÈÄÀÀÄÄÅÀÈÄÀÇÀÈ

.àc àøèñI IàøNéÄÀÈÅÀÄÀÈÈ
IråáIça éãb IMáz àI' ,'Bâå 'Eúîãà éøeka úéLàø' áéúk àc ÀÇÈÀÄÅÄÄÅÇÀÈÀÀÀÇÅÀÄÇÂÅ
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בלא  גבורות השמאלי, מהצד רק יונק  אחרא
הנמתק, הדין שהוא שהחלב נמצא כלל, חסדים

נדה  דם וטמא, שחור לדם ÀÄÄודינין,çéנהפך
עדמתערין וגבורה, בכח מתעוררים והדינים - ÄÀÈÄ

רותחים לדינים ח"ו .èéשנעשים 

הקדושה ביכורים, הבאת ידי שעל מבאר זה , יסוד  לפי
המלכות: שפע  את יונקות הקליפות ואין שולטת,

ּדא  למלכותועל יושפע שהשפע כדי כן, ועל  - ÀÇÈ
השפע, את יינקו לא והקליפות כראוי

ּבּכּורים  ואייתאן  קּדמין בניי ׂשראל – ÄÀÈÅÇÀÄÀÅÈÄÄ
וממשיכים 'ביכורים', ומביאים מקדימים ישראל
ההשפעות, 'בכור' שהיא מה'חכמה' שפע
כל ומיתוק  ובמיזוג  והתייחדות , בהשתלשלות

למלכות כשםëהספירות, מידה, כנגד  ובמידה .
ראשי את  מביאים הםשהם כך לה', ביכוריהם ת
השפע  לקבלת ּדמייתין,àëראשית ÀÇÂÈÀÇÀÄּוב ׁשעתא

ּביּה ּולמפּתח למימר ּבעיין ובשעה להּו, – ÀÇÀÈÀÅÇÀÄÀÇÅ
הם צריכים  הביכורים , את אותם , שמביאים 
אבי', אובד 'ארמי בפרשת בו ולפתוח לומר

החיצונים, השבתת עניין בה ÀÈÈּבלבןשמוזכר

ּביעקב ל ׁשּלטאה  אּלין ּבחרׁשֹוי ÀÈÈÀÇÀÄÅÀÇÀÈÈÀÇÂÙּדבעא
קּדי ׁשא שרצה ּובזרעא לבן במעשה – ÀÇÀÈÇÄÈ

הקדוש, ובזרע ביעקב לשלוט אלו בכשפיו 
בקדושה  המושרשים ישראל בני את ולדחות

השפע  מקבלת הכשפים,áëהעליונה סוד [שזה ,
ידי על ולקבל  והגבורות , הטומאה את  להגביר
בישראל, הם שולטים  ואזי מהמלכות, השפע זה
ח"ו  משפיעים והם בידם, נמצא שהשפע

ודינים], ּבידי ּהטומאות אתייהיבּו –ולא ÀÈÄÀÀÄÄÅ
לבן, של בידו ניתנו לא ישראל, בני ÀÈולא והם,

ּדא לסטרא יׂשראל נמסרו אתמ ּסרן  ולא – ÄÀÇÀÈÄÀÈÅÀÄÀÈÈ
לישראל ניתן השפע אלא  זה, לצד ישראל

ישראל ' בכורי 'בני כב)הנקראים ד והם(שמות ,
העליונה, מהחכמה השפע קבלת וראשית  'בכור'
ואין  העליון, השפע את מקבלות הקליפות ואין

בישראל לשלוט כח  .âëלהם
הפסוקים: סמיכות את מבאר זה  לפי

ּכתיב ּדא  פסוקיםועל  שני כתובים כן ועל – ÀÇÈÀÄ
לזה, זה בסמיכות ּבּכּורי אלו ÅÄÄÅ'ראׁשית

אּמֹו', ּבחלב ּגדי ּתבּׁשל 'לא וגֹו', ' אדמתÇÀÈÀÀÀÇÅÀÄÇÂÅÄ

סוד 
הביכורים 

סוד 
סמיכת

מצות
ביכורים 
ואיסור

בחלב  בשר

מתמזגים חסדים, עם יחד  מושפע הוא  כאשר הגבורות, סוד  שהוא
ברחמים מלא  לשתיה, הראוי  'חלב' ונעשה דיניו, ומתמתקים
מתמזגים והם  גבורה, וספירת חסד  ספירת יש  [שהרי  וחסדים,
הממוזג  והשפע  למלכות, ממוזג שפע משפיע והתפארת בתפארת ,

לעולם]. ומשפיעה מניקה שהמלכות השפע  וזהו 'חלב', נקרא 
.çéעוברשהרי השפע לקליפות, משפיעה המלכות  כאשר כאמור,

והגבורה  לגבורה , וצינור  לחסד צינור שונים, צינורות שני  באמצעות 
העולם , בטבע גם הוא  וכן  בדינים, מלא  שהוא לדם ונהפכת נפרדת 
כלל , גבורה בלא  כשהוא  החסד  [וגם נדה. לדם ונהפך  נעכר שחלב 
לעיל]. כאמור ישמעאל, קליפת  וממנו לשתיה, ראוי  אינו הוא  גם

.èéלהפוךויש החיצונים , כח והגברת לקליפות, וממשלה  כח בזה 
רמ "ק . עפ"י וגבורות . לדינים והחסדים הרחמים את 

.ë.רמ "ק
.àëאחרא[וצד הסטרא שהוא והגדי  השפע, כל את מקבל הקדושה

רק שנשאר  מהשפע התמצית מן תמצית  באחרונה אלא  מקבל אינו
דינים]. ולעורר ולשלוט לפעול שיוכל  בכדי  ולא קיומו, לכדי 

.áëפמליאולכן מכחישים שהם שם על כשפים, נקראים הם
בגמרא  כדאיתא  מעלה, סז:)של .(סנהדרין 

.âë.רמ "ק
.ãë.רמ "ק
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אדמתך', בכורי 'ראשית שהם  הביכורים ידי שעל
כלומר  אלקיך', ה' 'בית  הבאה החכמה, סוד 
כן  ידי  על  בתפארת, וייחודה במיזוגה למלכות,

המקבלים הם השפע,ישראל ינקא את ÀÈÈÀÈולא
ּדאּמיּה מחלבא  סטרא יונקההּוא ולא – ÇÄÀÈÅÈÈÈÀÄÅ

אמו, מחלב הקליפות, צד צד, לא אותו ÀÈÈּדהא
מתערין  לא ודינין מקּדׁשא, –יס ּתאב ÄÀÀÈÇÀÀÈÀÄÄÈÄÀÈÄ

שהם ישראל בני כי המקדש, נטמא לא שהרי
העליון, השפע את המקבלים  הם הקדושה צד

מתעוררים אינם הדינים .ãëוממילא
את  מערב בחלב, בשר שהמבשל מבאר זה, סוד פי על
נשאר וכאשר  ה 'חלב', כח  את ומבטל העליונים השרשים
הטומאה וכוחות אחרא הסטרא  כלל, חסד  בלא דין

בעולם: ושולטים השפע  את  יונקים
ּכ כך,ּבגיני  מפני ּבׂשרא – ייכּול לא  ÀÄÅÇÈÅÄÀÈ

בחלב,ּבחלבא בשר יאכלו לא זרעא – ּכל ÀÈÈÈÈÇÀÈ
ּדא מּסטר  ּדאתי  מאן  וכל כלק ּדיׁשא  – ÇÄÈÀÈÇÀÈÅÄÀÇÈ

בני כלומר זה, מצד שבא מי וכל  קודש זרע
בפרטות וכן קודש', 'זרע  שהם בכללותם, ישראל

ישראל מבני ויחיד יחיד כל  בזה ÀÈּדלא ,äëמוזהר 
אצטרי ּדלא למאן ּדּוכּתא כדייהיב – ÈÄÀÈÀÇÀÈÄÀÀÄ

צריך שלא למי  'מקום' מעשיו, ידי על יתן שלא
המלכות, בסוד אדום הוא  שהבשר לו, לתת

והמות הדין תוקף בסוד בדם  והחלב åëומלא ,
ואין  הדינים, את המלבין הרחמים, גוון לבן, הוא
שהדין  רצונו אלא בעירובם, יתברך ה' רצון

רחמים והרחמים דין, מערביםæëישאר וכאשר ,
המלכות, בדיני רחמים משפיעים  בחלב, בשר

ורע  טוב במלכותçëומערבים נהפך והחלב ,
טעם  סוד
איסור
בחלב  בשר

.äëיחידשכל כל ומעשה הקדושה , צד  זה , מצד באים ישראל
העליונים . בעולמות משפיע מישראל

.åë תורהיסוד בליקוטי עוד ראה 'עצם העבודה. הפסוק על  (בראשית

ובפע"חמעצמי') המלכות. מצד  הוא פ "ה )שבשר  הברכות  כתב,(שער 
בזוהר שאמרו וכמו אדום, דין  בחינת הוא  כא :)בשר על(ח"ב

יב )הפסוק טז  הוא(שמות הערבים שבין  בשר', תאכלו הערבים 'בין
עוד וראה דין . בחינת  גם שהוא בשר, תאכלו ואזי  הדין, שעת

יעקב בשר)בקהלת המור(ערך  ובצרור בזה . כג )שהאריך  יט (שמות

כרמוז 'בשר ', נקרא  המות  ומלאך  קשה, דין  הוא  שבשר כתב
יג )בפסוק ו  בשר'.(בראשית  כל 'קץ 

.æëהחינוךראה בספר צב )עוד  בחלב (מצוה  בשר איסור שטעם
כתב כשפים איסור ובסוד כשפים. איסור כטעם סב )הוא  :(מצוה

בתחילת  שם הוא  ברוך  שהשם כן, דעתי  לפי הוא  הכישוף ענין
טובה  פעולתו לפעול  טבע העולם מדברי  ודבר דבר לכל הבריאה
פעלו  לפעול אחד כל וציוה ברא , אשר  העולם בני  לטובת וישרה 
להכריחו  מלמעלה כח המשיל  ואחד אחד  כל על וגם וכו', למינהו
בטבעו, ואחד אחד  כל שעושה פעולתן ומלבד וכו', מעשהו על
ובמלאכת  אחר, מין עם מהן מין בהתערבם  אחרת פעולה להם יש 
כי בהן, להשתמש אדם בני הורשו שלא צדדין בה יש  התערובות
להן  רע  צדדין באותן אדם לבני היוצא המעשה  שסוף  אלהים יודע
התערובות  צדדי  באותן יש ועוד וכו', מהם מנעם זה ומפני 

שכח לפי  בעבורו , שנאסרו אחר ענין לעשות האסורות והתחבולות
המזל כח  שעה לפי  מפעולתו שמבטל כך  כל עולה התערובת אותו
שהמרכיב  רואה שאתה  כמו זה , על והמשל המינין , שני  על הממונה
ההרכבה  שביטלה נמצא  שלישי , מין לברוא  יחדשו מינו בשאינו מין

לברכה זכרונם שאמרו וזהו וכו', שניהם סז:)כח  נקרא(סנהדרין למה 
כלומר מטה , ושל מעלה של  פמליא שמכחישין  כשפים , שמם 
כיוון  וראה  עליהם, הממונים מכח  יותר  שעה  לפי עולה שכוחן 
מעלה, גזירת אמרו ולא  מעלה  של  פמליא  שאמרו ז "ל דבריהם
להיות  הבריאה  מתחילת ורצה גזרו הוא הוא ברוך  שהשם לפי

בהתערבם . שניהם מבין  יוצאת הזאת הפעולה 
.çëיט )המורבצרור כג באלו,(שמות אלו הכוחות  לערב ראוי  'אין :

הוא הבשר כי  הדין, בכח הרחמים וכח הרחמים בכח הדין כח 
בשר' כל 'קץ  בסוד הדין, יג )מדת ו בשר(בראשית ועד 'מנפש  כי  ,

עונותיהם המלבינים הגמורים הרחמים  סוד הוא והחלב הצר, יכלה'
כאומרו ישראל , יח )של א  אדום ,(ישעיה הוא והחטא  ילבינו', 'כשלג

הזה' האדום האדום מן נא  'הלעיטני ל)בסוד  כה ולכן (בראשית ,
למינו'. עורב כל ואת כנו, על  אחד כל מזה  זה  להפרידם יש 

יח )ובש "ך  כג יערב (שמות שלא אמו', בחלב גדי תבשל 'לא  כתב:
אב"ג, למפרע גב "א תיבות ראשי  אמו, בחלב גדי  ולזה  בהמדות ,
ומאחרון  אחרון מראשון ולעשות לערבבם למפרע לומר רצה

הפליאה בספר [וע"ע  החלב )ראשון . שאין והבן  וראה שמכל(ד "ה 
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כללèëלדם חסד בלא דין  ונשאר ,ì שפע ואזי ,
הקליפות של  השמאלי לצד מושפע  שרקàìזה ,

בלא  מרים ודינים גבורות של צד  יש בקליפות
כלל מּלתא,,áìחסדים ּתליא ּבע ֹובדא ÀÈÀÈÈÇÀÈÄÀÈּדהא 

לעיּלא לאתערא ּדלתּתא  שהריּבע ֹובדא – ÀÈÈÄÀÇÈÀÇÀÂÈÀÅÈ
שהוא  שלמטה במעשה הדבר, תלוי  במעשה
הזה, העולם עניני שכל למעלה, לעורר פועל
ועירוב  העליונות , מהספירות חיותם שפע מקור

ואדרבא חסד, הוא  שמים בבשר, מים מעירוב חשש  אין  מקום
מים ללא לעולם קיום ואין ביין, מים לתת חלב,(חסד)ראוי אבל .

רחמים והיא האדום , את  ודוחה מלבינה שהיא  אחרת מידה  היא 
ועל רע, פגע כל ודוחה  ביותר  לבן הוא  'החלב לשונו : וזה גמורים.
חיים מהם המים אבל לעוררו, שלא אתה גם לדחותו צריך  כן

חיים'. לו הנחת  לא  הבשר מן המים תרחק ואם כולם ,
.èëשהדםהחלב בחז "ל כמבואר לחלב, ונהפך  דם, הוא בשורשו

לשורשו  הוא חוזר בבשר מערבו וכאשר חלב , ונעשה נעכר
מה  את שמבטל  גובר, שהדין  ונמצא  לדם, ונהפך בדין ומתערב
ומקור רמ "ק. עפ"י  כלל. חסד  בלא  דין ונשאר כבר , שהומתק
ונעשה  נעכר 'דם הכלל עפ"י בחלב בשר איסור  ביסוד הדברים

בחז "ל  מובא  כג )חלב', יב דברים ספרי יט, כג  שמות ראה (מכילתא  .
יקר  בכלי  יט )עוד כג  מן (שמות נולד העובר שבשר ידוע  שכתב:

וכן  מקורו, משם כי אודם, כל המוליד  האדום, הנקבה של הדם
חלב, ונעשה נעכר הדם כי  מקורו, הדם מן כן גם הבהמה חלב
יפרדו, משם כי  והחלב, העובר  בשר יצא  הבהמה דם מן זה  ולפי
כי אכילה, ידי  על וכן בישול, ידי  על ולערבם  לחזור  נכון  ואין
הדם לערב  אין  וכו', באצטומכא  בשול כן גם היא  האכילה 
אחר שנתבשל  הדם עם העובר, ממנו ונתהווה ראשונה שנתבשל
רוצה  אינו  בפירודם  ה ' שרצה  אחר כי  החלב, ממנו ונתהוה כך 

לטובה  חשבה בספר  וע"ע ושו "ת)בערבובם'. בשם(מכתבים שכתב
מין  ימצא  שלא  כדי הוא  וחלב בשר איסור ויסוד  שהיות החת"ס
ח"ו  הדינים ויתעוררו דם, להיות יחזור והחלב מינו, את הבשר 
מיתוק הוא ששם באכילה, מותר כחל לכן לחסדים, שנהפכו אחר

אמת בשפת  עוד  ראה בשורשו. תר "ס )הדין  סוד(אמור שזה שכתב
שכתוב כמו לטהרה , טומאה מהפך  הקב"ה כי  ד)האדם, יד (איוב

הטהורה  הנשמה יורדת שכאשר אחד ', לא  מטמא  טהור יתן 'מי 
האם דם כן גם ואז  האדם, ונוצר הזרע טיפת מתברר לגוף,
הפסולת, מתוך  שנתבררה נקודה הוא  וחלב  חלב, ונעשה מתברר 
שנתברר הנקודה את להחזיר  שלא  בחלב בשר לבשל אסור ולכן 
חלב, מאכלי  אוכלים בשבועות שלכן שם [והוסיף התערובות, לתוך 
ונהפך מצרים, בטומאת ישראל בני  שנתבררו הבירור נגמר שאז

שנאמר  כמו חלב, ונעשה  הדם ו )להם טז חיי'].'ב (יחזקאל דמיך 
.ì גבורות ומעורר להשפיע הגבורה  את העליונות במידות גם בזה

הפליאה בספר כמבואר  החסד , על ולהתגבר וראהלתפארת, (ד"ה

בעיניך) לתפארת,אתה משפיע והוא  חסד, על מורה שהחלב שביאר
שהוא בשר  עם כשמערבו אבל המלכות. עם מתייחדת והתפארת 
לשונו: וזה  הדין. וגובר לתפארת, גבורה משפיע הגבורה, סוד

והפח "ד  חלב, נקרא שעיר(גבורה )החסד הוא והגדי בשר, נקרא
ישראל כנסת היא והאם לעזאזל, והגדי(מלכות)המשתלח ,

החס "ד , השפעת הוא החלב מקבל  והתפארת האם, מן  מתפרנס 
עם ייני  'שתיתי כענין  האם , היא ישראל  כנסת עם אותה ואוכל

דבשי' עם יערי  'אכלתי  א )חלבי ', ה השירים אוכל(שיר  אתה ואם ,
הפח "ד  השפעת מוריד אתה בחלב רומז(גבורה )בשר הבשר  אשר 

ותכנוס האש  מן  האם ותתמלא  הדין, ויגבור בתפארת, אליו,
להוריד ממש  התעוררות  הוא  בחלב בשר שהאכילת  וכו', הטומאה
שלא ואמו', 'גדי  ואמר הכתוב הזהירך  כן  על בתפארת, הפח"ד 
כן  ועל וכו', שם' ירקדו 'ושעירים כענין באם, הגדי לרקד תגרום
מדבריהם , דבר  לשנות ואין גדולות, הרחקות אזהרות  חז"ל הזהירו

בטמאים . ויתדבק טומאה ח"ו יגרום פן עליהם לעבור  ושלא 
.àì בחייראה ברבנו יט )עוד כג  איסור(שמות  טעם בסוד  שהאריך 

הקב"ה  לבוא שלעתיד  חז "ל  דברי  והביא הקבלה, פי  על  וחלב בשר
אין  הזה  ובעולם אסור, בחלב בשר  מה  מפני  לישראל  להם מגלה 
ואולי הרע, יצר  בו יש  הזה שהעולם מפני זה , סוד לגלות כדאי
הטעם ישמעו [כאשר  ושלום, חס רשויות  שתי אחר הבריות  יהרהרו
לבוא לעתיד  יתגלה הטעם ולכן לקליפות ], שפע ליתן  לא  שהוא
אכלו  המלאכים שלכן שם וביאר יתבטל, וחלב  בשר  איסור  שאז
ואף  הרע, יצר אין שלמלאכים מפני בחלב , בשר אבינו אברהם אצל
הרע. יצר ביטול בזמן זו  מצוה  נוהגת תהיה  לא הגופניים אדם בבני 

.áìלרדב"ז בטעמי קצד)המצוות לקץ(מצוה רומז  'הבשר כתב:
הזוהר , בספר  ליה קרי  והכי  המות, מלאך והוא  לפני , בא בשר כל 
הבשר כדאיתא ועקרבים, נחשים אלא  מים  בו שאין הבור והוא
למדת  רומז  והחלב בהם, חרה ד ' ואף  וכו' שיניהם בין עודנו
טומאה  להכניס  אין  כי חיים, מים בבאר לערבו אין ולכן החסד ,

ולשו  המצוה  עיקר כי למד נמצאת הקדש , סודבהיכל  הכל הצווי  ן
ולפיכך בר"ע, טו"ב בחיים מות  מערב בחלב בשר המבשל  כי  אחד ,
דע  אמו, בחלב גדי  תבשל  'לא  כתב : עוד בהנאה '. אפילו נאסר
גדיי שני מלשון הוא  גדי  ולשון תיקון, לשון הוא  בישול לשון כי 
אביו  גוזל מלשון  ואמו עזאזל, שעיר שם, ירקדו ושעירים עיזים,
וכו', ישראל כנסת זו ואמו הקב "ה זה  אביו חז"ל ואמרו ואמו,
למדת  הרומז  בחלב, הגדי  את  מתקן אמו בחלב  גדי המבשל  נמצא 
הנמשכים הרחמים והם חלבי , עם ייני  שתיתי  כדאיתא  הרחמים,
בחלב  המבשל שזה נמצא  חי , כל אם הנקרא ישראל כנסת  אל
אמו, משדי  יונק תינוק ולא אמו, משדי  יונק שהגדי  גורם אמו

ג .)שארז"ל כי(ברכות אמו, משדי יונק תינוק שלישית משמרת
מדת  מתחלת הוא כבר בעולם להתפשט  הרחמים מתחילין  מאז 
ידעת  וכבר  מעונתם, אל נאספו כבר  לטרף שואגים והכפירים  יום,
זו  אזהרה בא ולכן זקנתי, וגם  הייתי  נער מפסוק התינוק סוד
ונעזר ונתקן  אחר, לאל כח  נותן כן שהעושה  לרמוז זה בלשון

ישראל . של אמו שדי ויונק החלב ע"י 
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אדמתך', בכורי 'ראשית שהם  הביכורים ידי שעל
כלומר  אלקיך', ה' 'בית  הבאה החכמה, סוד 
כן  ידי  על  בתפארת, וייחודה במיזוגה למלכות,

המקבלים הם השפע,ישראל ינקא את ÀÈÈÀÈולא
ּדאּמיּה מחלבא  סטרא יונקההּוא ולא – ÇÄÀÈÅÈÈÈÀÄÅ

אמו, מחלב הקליפות, צד צד, לא אותו ÀÈÈּדהא
מתערין  לא ודינין מקּדׁשא, –יס ּתאב ÄÀÀÈÇÀÀÈÀÄÄÈÄÀÈÄ

שהם ישראל בני כי המקדש, נטמא לא שהרי
העליון, השפע את המקבלים  הם הקדושה צד

מתעוררים אינם הדינים .ãëוממילא
את  מערב בחלב, בשר שהמבשל מבאר זה, סוד פי על
נשאר וכאשר  ה 'חלב', כח  את ומבטל העליונים השרשים
הטומאה וכוחות אחרא הסטרא  כלל, חסד  בלא דין

בעולם: ושולטים השפע  את  יונקים
ּכ כך,ּבגיני  מפני ּבׂשרא – ייכּול לא  ÀÄÅÇÈÅÄÀÈ

בחלב,ּבחלבא בשר יאכלו לא זרעא – ּכל ÀÈÈÈÈÇÀÈ
ּדא מּסטר  ּדאתי  מאן  וכל כלק ּדיׁשא  – ÇÄÈÀÈÇÀÈÅÄÀÇÈ

בני כלומר זה, מצד שבא מי וכל  קודש זרע
בפרטות וכן קודש', 'זרע  שהם בכללותם, ישראל

ישראל מבני ויחיד יחיד כל  בזה ÀÈּדלא ,äëמוזהר 
אצטרי ּדלא למאן ּדּוכּתא כדייהיב – ÈÄÀÈÀÇÀÈÄÀÀÄ

צריך שלא למי  'מקום' מעשיו, ידי על יתן שלא
המלכות, בסוד אדום הוא  שהבשר לו, לתת

והמות הדין תוקף בסוד בדם  והחלב åëומלא ,
ואין  הדינים, את המלבין הרחמים, גוון לבן, הוא
שהדין  רצונו אלא בעירובם, יתברך ה' רצון

רחמים והרחמים דין, מערביםæëישאר וכאשר ,
המלכות, בדיני רחמים משפיעים  בחלב, בשר

ורע  טוב במלכותçëומערבים נהפך והחלב ,
טעם  סוד
איסור
בחלב  בשר

.äëיחידשכל כל ומעשה הקדושה , צד  זה , מצד באים ישראל
העליונים . בעולמות משפיע מישראל

.åë תורהיסוד בליקוטי עוד ראה 'עצם העבודה. הפסוק על  (בראשית

ובפע"חמעצמי') המלכות. מצד  הוא פ "ה )שבשר  הברכות  כתב,(שער 
בזוהר שאמרו וכמו אדום, דין  בחינת הוא  כא :)בשר על(ח"ב

יב )הפסוק טז  הוא(שמות הערבים שבין  בשר', תאכלו הערבים 'בין
עוד וראה דין . בחינת  גם שהוא בשר, תאכלו ואזי  הדין, שעת

יעקב בשר)בקהלת המור(ערך  ובצרור בזה . כג )שהאריך  יט (שמות

כרמוז 'בשר ', נקרא  המות  ומלאך  קשה, דין  הוא  שבשר כתב
יג )בפסוק ו  בשר'.(בראשית  כל 'קץ 

.æëהחינוךראה בספר צב )עוד  בחלב (מצוה  בשר איסור שטעם
כתב כשפים איסור ובסוד כשפים. איסור כטעם סב )הוא  :(מצוה

בתחילת  שם הוא  ברוך  שהשם כן, דעתי  לפי הוא  הכישוף ענין
טובה  פעולתו לפעול  טבע העולם מדברי  ודבר דבר לכל הבריאה
פעלו  לפעול אחד כל וציוה ברא , אשר  העולם בני  לטובת וישרה 
להכריחו  מלמעלה כח המשיל  ואחד אחד  כל על וגם וכו', למינהו
בטבעו, ואחד אחד  כל שעושה פעולתן ומלבד וכו', מעשהו על
ובמלאכת  אחר, מין עם מהן מין בהתערבם  אחרת פעולה להם יש 
כי בהן, להשתמש אדם בני הורשו שלא צדדין בה יש  התערובות
להן  רע  צדדין באותן אדם לבני היוצא המעשה  שסוף  אלהים יודע
התערובות  צדדי  באותן יש ועוד וכו', מהם מנעם זה ומפני 

שכח לפי  בעבורו , שנאסרו אחר ענין לעשות האסורות והתחבולות
המזל כח  שעה לפי  מפעולתו שמבטל כך  כל עולה התערובת אותו
שהמרכיב  רואה שאתה  כמו זה , על והמשל המינין , שני  על הממונה
ההרכבה  שביטלה נמצא  שלישי , מין לברוא  יחדשו מינו בשאינו מין

לברכה זכרונם שאמרו וזהו וכו', שניהם סז:)כח  נקרא(סנהדרין למה 
כלומר מטה , ושל מעלה של  פמליא שמכחישין  כשפים , שמם 
כיוון  וראה  עליהם, הממונים מכח  יותר  שעה  לפי עולה שכוחן 
מעלה, גזירת אמרו ולא  מעלה  של  פמליא  שאמרו ז "ל דבריהם
להיות  הבריאה  מתחילת ורצה גזרו הוא הוא ברוך  שהשם לפי

בהתערבם . שניהם מבין  יוצאת הזאת הפעולה 
.çëיט )המורבצרור כג באלו,(שמות אלו הכוחות  לערב ראוי  'אין :

הוא הבשר כי  הדין, בכח הרחמים וכח הרחמים בכח הדין כח 
בשר' כל 'קץ  בסוד הדין, יג )מדת ו בשר(בראשית ועד 'מנפש  כי  ,

עונותיהם המלבינים הגמורים הרחמים  סוד הוא והחלב הצר, יכלה'
כאומרו ישראל , יח )של א  אדום ,(ישעיה הוא והחטא  ילבינו', 'כשלג

הזה' האדום האדום מן נא  'הלעיטני ל)בסוד  כה ולכן (בראשית ,
למינו'. עורב כל ואת כנו, על  אחד כל מזה  זה  להפרידם יש 

יח )ובש "ך  כג יערב (שמות שלא אמו', בחלב גדי תבשל 'לא  כתב:
אב"ג, למפרע גב "א תיבות ראשי  אמו, בחלב גדי  ולזה  בהמדות ,
ומאחרון  אחרון מראשון ולעשות לערבבם למפרע לומר רצה

הפליאה בספר [וע"ע  החלב )ראשון . שאין והבן  וראה שמכל(ד "ה 
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כללèëלדם חסד בלא דין  ונשאר ,ì שפע ואזי ,
הקליפות של  השמאלי לצד מושפע  שרקàìזה ,

בלא  מרים ודינים גבורות של צד  יש בקליפות
כלל מּלתא,,áìחסדים ּתליא ּבע ֹובדא ÀÈÀÈÈÇÀÈÄÀÈּדהא 

לעיּלא לאתערא ּדלתּתא  שהריּבע ֹובדא – ÀÈÈÄÀÇÈÀÇÀÂÈÀÅÈ
שהוא  שלמטה במעשה הדבר, תלוי  במעשה
הזה, העולם עניני שכל למעלה, לעורר פועל
ועירוב  העליונות , מהספירות חיותם שפע מקור

ואדרבא חסד, הוא  שמים בבשר, מים מעירוב חשש  אין  מקום
מים ללא לעולם קיום ואין ביין, מים לתת חלב,(חסד)ראוי אבל .

רחמים והיא האדום , את  ודוחה מלבינה שהיא  אחרת מידה  היא 
ועל רע, פגע כל ודוחה  ביותר  לבן הוא  'החלב לשונו : וזה גמורים.
חיים מהם המים אבל לעוררו, שלא אתה גם לדחותו צריך  כן

חיים'. לו הנחת  לא  הבשר מן המים תרחק ואם כולם ,
.èëשהדםהחלב בחז "ל כמבואר לחלב, ונהפך  דם, הוא בשורשו

לשורשו  הוא חוזר בבשר מערבו וכאשר חלב , ונעשה נעכר
מה  את שמבטל  גובר, שהדין  ונמצא  לדם, ונהפך בדין ומתערב
ומקור רמ "ק. עפ"י  כלל. חסד  בלא  דין ונשאר כבר , שהומתק
ונעשה  נעכר 'דם הכלל עפ"י בחלב בשר איסור  ביסוד הדברים

בחז "ל  מובא  כג )חלב', יב דברים ספרי יט, כג  שמות ראה (מכילתא  .
יקר  בכלי  יט )עוד כג  מן (שמות נולד העובר שבשר ידוע  שכתב:

וכן  מקורו, משם כי אודם, כל המוליד  האדום, הנקבה של הדם
חלב, ונעשה נעכר הדם כי  מקורו, הדם מן כן גם הבהמה חלב
יפרדו, משם כי  והחלב, העובר  בשר יצא  הבהמה דם מן זה  ולפי
כי אכילה, ידי  על וכן בישול, ידי  על ולערבם  לחזור  נכון  ואין
הדם לערב  אין  וכו', באצטומכא  בשול כן גם היא  האכילה 
אחר שנתבשל  הדם עם העובר, ממנו ונתהווה ראשונה שנתבשל
רוצה  אינו  בפירודם  ה ' שרצה  אחר כי  החלב, ממנו ונתהוה כך 

לטובה  חשבה בספר  וע"ע ושו "ת)בערבובם'. בשם(מכתבים שכתב
מין  ימצא  שלא  כדי הוא  וחלב בשר איסור ויסוד  שהיות החת"ס
ח"ו  הדינים ויתעוררו דם, להיות יחזור והחלב מינו, את הבשר 
מיתוק הוא ששם באכילה, מותר כחל לכן לחסדים, שנהפכו אחר

אמת בשפת  עוד  ראה בשורשו. תר "ס )הדין  סוד(אמור שזה שכתב
שכתוב כמו לטהרה , טומאה מהפך  הקב"ה כי  ד)האדם, יד (איוב

הטהורה  הנשמה יורדת שכאשר אחד ', לא  מטמא  טהור יתן 'מי 
האם דם כן גם ואז  האדם, ונוצר הזרע טיפת מתברר לגוף,
הפסולת, מתוך  שנתבררה נקודה הוא  וחלב  חלב, ונעשה מתברר 
שנתברר הנקודה את להחזיר  שלא  בחלב בשר לבשל אסור ולכן 
חלב, מאכלי  אוכלים בשבועות שלכן שם [והוסיף התערובות, לתוך 
ונהפך מצרים, בטומאת ישראל בני  שנתבררו הבירור נגמר שאז

שנאמר  כמו חלב, ונעשה  הדם ו )להם טז חיי'].'ב (יחזקאל דמיך 
.ì גבורות ומעורר להשפיע הגבורה  את העליונות במידות גם בזה

הפליאה בספר כמבואר  החסד , על ולהתגבר וראהלתפארת, (ד"ה

בעיניך) לתפארת,אתה משפיע והוא  חסד, על מורה שהחלב שביאר
שהוא בשר  עם כשמערבו אבל המלכות. עם מתייחדת והתפארת 
לשונו: וזה  הדין. וגובר לתפארת, גבורה משפיע הגבורה, סוד

והפח "ד  חלב, נקרא שעיר(גבורה )החסד הוא והגדי בשר, נקרא
ישראל כנסת היא והאם לעזאזל, והגדי(מלכות)המשתלח ,

החס "ד , השפעת הוא החלב מקבל  והתפארת האם, מן  מתפרנס 
עם ייני  'שתיתי כענין  האם , היא ישראל  כנסת עם אותה ואוכל

דבשי' עם יערי  'אכלתי  א )חלבי ', ה השירים אוכל(שיר  אתה ואם ,
הפח "ד  השפעת מוריד אתה בחלב רומז(גבורה )בשר הבשר  אשר 

ותכנוס האש  מן  האם ותתמלא  הדין, ויגבור בתפארת, אליו,
להוריד ממש  התעוררות  הוא  בחלב בשר שהאכילת  וכו', הטומאה
שלא ואמו', 'גדי  ואמר הכתוב הזהירך  כן  על בתפארת, הפח"ד 
כן  ועל וכו', שם' ירקדו 'ושעירים כענין באם, הגדי לרקד תגרום
מדבריהם , דבר  לשנות ואין גדולות, הרחקות אזהרות  חז"ל הזהירו

בטמאים . ויתדבק טומאה ח"ו יגרום פן עליהם לעבור  ושלא 
.àì בחייראה ברבנו יט )עוד כג  איסור(שמות  טעם בסוד  שהאריך 

הקב"ה  לבוא שלעתיד  חז "ל  דברי  והביא הקבלה, פי  על  וחלב בשר
אין  הזה  ובעולם אסור, בחלב בשר  מה  מפני  לישראל  להם מגלה 
ואולי הרע, יצר  בו יש  הזה שהעולם מפני זה , סוד לגלות כדאי
הטעם ישמעו [כאשר  ושלום, חס רשויות  שתי אחר הבריות  יהרהרו
לבוא לעתיד  יתגלה הטעם ולכן לקליפות ], שפע ליתן  לא  שהוא
אכלו  המלאכים שלכן שם וביאר יתבטל, וחלב  בשר  איסור  שאז
ואף  הרע, יצר אין שלמלאכים מפני בחלב , בשר אבינו אברהם אצל
הרע. יצר ביטול בזמן זו  מצוה  נוהגת תהיה  לא הגופניים אדם בבני 

.áìלרדב"ז בטעמי קצד)המצוות לקץ(מצוה רומז  'הבשר כתב:
הזוהר , בספר  ליה קרי  והכי  המות, מלאך והוא  לפני , בא בשר כל 
הבשר כדאיתא ועקרבים, נחשים אלא  מים  בו שאין הבור והוא
למדת  רומז  והחלב בהם, חרה ד ' ואף  וכו' שיניהם בין עודנו
טומאה  להכניס  אין  כי חיים, מים בבאר לערבו אין ולכן החסד ,

ולשו  המצוה  עיקר כי למד נמצאת הקדש , סודבהיכל  הכל הצווי  ן
ולפיכך בר"ע, טו"ב בחיים מות  מערב בחלב בשר המבשל  כי  אחד ,
דע  אמו, בחלב גדי  תבשל  'לא  כתב : עוד בהנאה '. אפילו נאסר
גדיי שני מלשון הוא  גדי  ולשון תיקון, לשון הוא  בישול לשון כי 
אביו  גוזל מלשון  ואמו עזאזל, שעיר שם, ירקדו ושעירים עיזים,
וכו', ישראל כנסת זו ואמו הקב "ה זה  אביו חז"ל ואמרו ואמו,
למדת  הרומז  בחלב, הגדי  את  מתקן אמו בחלב  גדי המבשל  נמצא 
הנמשכים הרחמים והם חלבי , עם ייני  שתיתי  כדאיתא  הרחמים,
בחלב  המבשל שזה נמצא  חי , כל אם הנקרא ישראל כנסת  אל
אמו, משדי  יונק תינוק ולא אמו, משדי  יונק שהגדי  גורם אמו

ג .)שארז"ל כי(ברכות אמו, משדי יונק תינוק שלישית משמרת
מדת  מתחלת הוא כבר בעולם להתפשט  הרחמים מתחילין  מאז 
ידעת  וכבר  מעונתם, אל נאספו כבר  לטרף שואגים והכפירים  יום,
זו  אזהרה בא ולכן זקנתי, וגם  הייתי  נער מפסוק התינוק סוד
ונעזר ונתקן  אחר, לאל כח  נותן כן שהעושה  לרמוז זה בלשון

ישראל . של אמו שדי ויונק החלב ע"י 
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הדברים שורש עד מגעת הזה בעולם וחלב בשר
העליונים .âìבעולמות

ממש, השכינה בני שהם ישראל של מעלתם את ומשבח 
הקדוש : השפע  כל מיועד ולהם אמם, והיא

עֹובדי  ע ּמין מּכל י ׂשראל אי ּנּון  ÇÈÄÄÄÀÈÅÄÈÇÄÀÅז ּכאין 
ּומ ּזלֹות ּכֹוכבים אשריהםעבֹודת  – ÂÇÈÄÇÈ

זרה, עבודה עובדי העמים מכל  ישראל
עלייהּו קרי קורא דמריהֹון שאדונם – ÀÈÅÈÅÈÇÀ

ב)עליהם יד לֹו(דברים להי ֹות יי  ּבחר  ּוב'ÀÈÇÀÈÄÀ
סגּלה ' ּוכתיבãìלעם  עם, על כתוב וכן  – ÀÇÀËÈÀÄ

הפסוק)ישראל בתחילת קדֹוׁש(שם עם ÄÇÈ'ּכי 
,'אלהי ליי  בספירותאּתה שמקורם ÇÈÇÀÈÁÙÆ

וממוזג äìהקדושות קדוש שפע מקבלים והם  ,
וחסדים, מילה)ברחמים חד  ועוד(וכלא – ּוכתיב ,ÀÄ

ישראל  של  במעלתם  א)כתוב פסוק  ÈÄ'ּבנים(שם

וגֹו', אלהיכם' ליי  זעיר א ּתם סוד הוא ה' ÇÆÇÀÈÁÙÅÆÀ
ממש  ואנו המלכות, סוד הוא ואלקיכם אנפין,
הקדוש  השפע את נקבל שאנו וראוי בניהם,
לא  כ'בנים' שאינם  והקליפות ברחמים, הממוזג 

מהשפע. יינקו ולא יקבלו 

בעולמות  ישראל של מעשיהם להשפעת ראיה ומביא
אין  ח "ו כאשר  עליהם הקליפות ושליטת העליונים,

מקום: של רצונו עושים

חזי ראה,ּתא בא לא – ּדיׂשראל ּבׁשעתא ÈÂÄÀÇÂÈÀÄÀÈÅÈ
ע ֹובדייהּו שבניאת ּכׁשרּו בשעה – ÄÀÀÈÈÇÀ

כשרים, מעשיהם אין ּכתיב ישראל מה מה - ÇÀÄ
עליהם יב)כתוב ג מע ֹולל(ישעיה נֹוגׂשיו ÇÄÀÈÀÅ'ע ּמי

בֹו', מ ׁשלּו הנושים,ונׁשים הם נוגשיו ÀÈÄÈÀ
השפע  את ולוקחים 'ונשיםåìהיונקים ואז ,

ּדייקא בֹו' ראשימׁשלּו שכאשר דווקא, - ÈÀÇÀÈ

בני מעלת
ישראל

.âì קד)העבודהבעמוד – קב אמת לחכמת הענין (קונטרס לבאר  כתב
שבהתנועע  כשלשלת ממש  הוא  הזה הענין לשונו: וזה  בהרחבה,
למעלה  יהיה ואפשר שלמעלה, הקצה גם יתנועע שלמטה הקצה 
חלב  עם דם, ומלא  אדום בשר שהוא הדין  כח  הכוחות התערבות
שאמרו  כמו לרחמים, מדין שנתהפך רחמים גוון והוא  לבן  שהוא
ההם השרשים שיתעלו מה  וכל  חלב, ונעשה נעכר דם חז"ל
והאדם וכו', הם גם מתערבים העולמות בכל  ברוחניותם למעלה
מציאות  שיתחיל קודם כלומר נשמתו, משורש  למעלה לפגום יכול
העשר כי  שידוע מפני  היא  והטעם להתפשט, נשמתו שורש 
הנמצאים כל של ושורש  וחיים דפוס  הם דקדושה  ספירות
כל וכן טהורים, ועופות ובהמות  וחיות ישראל בני דהיינו הטהורים
נעלמת  השרשה בספירות הם מושרשים ודוממים הצמחים מיני
מיני כל של דפוס  הם  דמסאבותא  ספירות וכן  נמרץ, בדקות
וזה  טמאים, ועופות  וחיות ובהמות העכו"ם כגון טמאים נמצאים
ספירות  מעשר כלולה שלם פרצוף היא  שהנשמה  ידוע  ג"כ 
גם והנה  רוחניים, איברים ורמ"ח רוחניים גידים משס "ה  הנארגים

והנה  הטהורים, או הקדושים מציאות בחינות כל מושרשים בנשמה
בדקות  אדם בנשמות נמצאים  ברוחניות וחלב  גדי שורש  גם
מערב  ביחד  בחלב בשר  ומבשל מערב  כשאדם והנה  והעלם,
חפץ אינו יתברך והבורא  בנשמתו, המצויירים ההם השרשים
הכרם כלאי בענין הוא  וכן זה, על התורה הזהירה לכך  בתערובתן,
שלא הטעם הוא  בכולם בהמה, וכלאי בגדים וכלאי זרעים וכלאי 

הש ברוחניותם .לערב למעלה  ההם רשים
.ãìח )במדרש תשא כי האומות,(תנחומא מכל עלי  חביבין הם :

ה' בחר 'ובך  שנאמר בחרתי , ובהם חשקתי, ובהם סגולתי , והם
סגולה'. לעם לו להיות אלהיך 

.äìז)במדרש נשא  כל(תנחומא תיעבתי הזה  בעולם הקב"ה אמר  :
זרע  שאתם לפי  בכם ובחרתי  טומאה  מזרע שהם על העכו"ם ,

שנאמר כא )אמת, ב אמת',(ירמיה זרע כלו שורק נטעתיך 'ואנכי
ב )וכתיב יד סגולה'.(דברים לעם לו להיות ה' בחר 'ובך 

.åìפירושים ,בביאור כמה נאמרו מעולל ', 'נוגשיו הפסוק לשון
השפע  את יונקים שנוגשיו ויונק', 'עולל  מלשון  שביארו יש 
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ממלכות הגדול  השפע את  יונקים הקליפות
השפעות ממשיכים הם דקדושה, דאצילות

הבריאה  שבעולם  לקליפות יש æìטומאה ושם ,
בישראל ח"ו המושלות טמאות  ÀÈוהא ,çìנשים

ּדׁשלמה ּדספרא ּברזא מּלי  ÄÀÈÄÅÀÈÈÀÄÀÈÀÀÙÙאֹוקימנא
שלמלּכא בסוד הדברים את העמדנו והרי - ÇÀÈ

המלך, שלמה של ּבי ּההספר אׁשּכחן  ÀÈÄÇÀÀÈÅוהכי 
בזה. מצאנו וכך  -

מוסיף בחלב, בשר אכילת איסור סוד את שביאר לאחר
וחלב, בשר  מאכילת נזהר שאינו שאדם זה פי על  ומבאר
אחרא , לסטרא  כח  נותן כראוי, ביניהם ומההרחקה
דינים  מעורר  הוא  והרי בו , נדבקים הטומאה וכוחות

בעולם:

אׁשּכחאן מצאנו,ּתּו עוד ּדאכיל– מאן ּדכל ÇÀÀÈÀÈÇÀÈÄ
ּכחדא  ּדאתחּבר מיכלא  מיהאי  שכל  - ÇÅÀÈÀÄÀÇÈÇÂÈ

שהתבשל וחלב  בשר של זה, מאכל שאוכל
כאחד אֹו(או),èìוהתחבר חדא, ÀÇÂÈÂÈּבׁשעתא

חומר
איסור

בחלב  בשר
וחובת

ההרחקה 
ביניהם 

שעושים תעלולים, מלשון שביארו ויש לחם. המבקשים כעוללים
לרד"ק השרשים ספר ראה  בישראל, עלל)עלילות וברמ "ק(ערך .

מטטרו"ן  שהם העוללים מן היונקים  אותם הם הנוגשים כתב:
ונשים בעוללים אלא  יניקה להם  שאין החיצונים ואלו וסנדלפון,
החרב  להט דהיינו לנשים , פעמים המתהפכים אותם שהם

הבאות. בהערות עוד  ראה המתהפכת .
.æì שבשורשיברא"ג מרגלים, מלשון הוא ש 'מעולל' ביאר

מרגלים' אנשים 'שנים יש  א )הקליפות ב המשוטטים(יהושע
זונות  שתים  של בעליהן והם טז)בעולם, ג  א ' נשים(מלכים וזהו ,

עשיה  יצירה דבריאה המוחין  שני  כתב, מלך  ובמקדש  בו. משלו
הק' האר"י לשון וזה דנוקבא. בין דדכורא  בין הליקוטים דנוגה, (ספר

כג ) כתרין משפטים עשר כל כי  דע, אמו, בחלב גדי  תבשל  'לא :
הקליפה  והנה  הכשפים. סוד בהם כי  דנוגה, העשר היו הם תתאין 

אמר ולכן  מות, יז)נקראת כב  דע,(שמות והנה תחיה . לא מכשפה
ועזא "ל , עז "א  נקרא  הם דנוגה, אנפין  דזעיר ובינה  חכמה ב' כי 
וזה  חזק, דין  הם העזים אלו לכן עזאז "ל. נקרא  שניהם וכללות
דנוגה  אנפין דזעיר חכמה הוא  אמו, מחלב היונק גדי סוד
ועליהם דבי"ע. מוחין ב' זונות, נשים שתי הם ותחתיו דאצילות.
דאצילות, דנוגה אנפין דזעיר חכמה עולל, כי מעולל, ונוגשיו נאמר
עילאה  מאם יונק והוא  דאצילות, דנוגה  אנפין דזעיר בינה ויונק,
ואז דבריאה, זונות  לנשים  נמשך וממנו דקדושה, דאצילות מלכות
עונשו  גדול ולכן הגדי , ידי  על השפע שלקחו אחר  מושלים, נשים

בחלב'. בשר האוכל של 
.çìפי "ב )רמוניםבפרדס אלו כתב (שכ"ג  שהם בו, משלו ונשים :

להט , נקראות והם המלכות, של החיצון הדין כוחות שהם הנשים
הזה  והלהט המלכות, שהיא  מחרב ומתנוצץ  המתלהט ניצוץ פירוש 

נשים . פעמים אנשים פעמים מתהפך  הוא 
.èì.הב"י רח "ו קעג )דעת סי ' גם(או "ח אמורים הזוהר  שדברי 

דעת  וכן ביניהם , להרחיק שיש  גבינה , אחר בשר אכילת לענין
ערוך בשולחן מקום [ומכל הבאה , בהערה המובאים (יו "ד הפוסקים

ס"ב ) פט  שמותרסי' ופסק בזה, הזוהר  דעת  כלל המחבר הביא לא
בגמרא כמבואר מיד גבינה  לאחר בשר קה.)לאכול ובכל(חולין

ובלבוש  והדחה]. קינוח לענין שם וראה פטהראשונים, סי' (יו"ד

שלאס"ב ) ליזהר יש  בימינו, אליו שזכינו הזוהר דברי לפי  כתב:
מסעודה  אם כי  אחת  בסעודה גבינה אחר עוף  בשר אפי' לאכול
על בזה מאוד  החמיר  שבזוהר  בשר, אחר בגבינה  כמו לסעודה,

להחמיר . יש  לפיכך  שם, עיין  קבלתו, סודות  פי 
ו )המהרש "לאולם אות פ "ח  חולין שדברי(יש"ש  לפרש  שאפשר כתב

שאין  כתב ולדינא  בשר, לאחר גבינה באכילת רק אמורים הזוהר
אלא כמינות, נראה  שזה מפני גבינה, אחר בשר באכילת להחמיר

בב"י [כמובא לידו מכשול בא  כן בזה,(שם)אם החמיר שמהר "מ 
מי או שיניו], בין גבינה מצא לסעודה מסעודה אחת שפעם לפי
לידי ויבא  לנקרם יכול שלא  לודאי וקרוב בשינים חורים לו שיש
אחד תבשילין  ב' לו יביאו שלא לביתו לצוות  יכול וכן  מכשול,
כמינות, נראה לא  וזה אחת , בסעודה  בשר של ואחד  גבינה של

השלחן. על לו הביאו שלא מאחר
לענין ומהרח"ו גם  אמורים הזוהר שדברי  נראה שיותר  כתב  כאן

זו. לסברא יחוש  המחמיר ולכן  גבינה , אחר בשר אכילת 
צבי [ראה חכם בשו"ת קכח )עוד סי' בדעת (ח"ב להוכיח  שכתב

שלהלן  גבינה , אחר בשר לאכול שמותר מהימנאהזוהר רעיא  (ח"ג 

ומשמע רמו .) לבשר, גבינה בין אמצעים מים  שצריך  הזוהר כתב 
חיים ובתורת שם ברמ "ז  אך  ביניהם, שעה  הרחקת צריך שאין

פג .) תבשיל(חולין האוכל על  אמורים שם הזוהר שדברי  ליישב כתבו
גבינה]. של תבשיל אחר בשר] עם שהתבשל [-מאכל בשר  של 

חייםוע"ע פג .)בתורת שאסור(חולין הזוהר דברי  שלפי  שכתב
חלב  מאכלי לאכול  שלא  עדיף חלבא בתר בשרא לאכול

אומץ יוסף ובספר תתנד)בשבועות , להחמיר(סי ' שיש  שכיון כתב
מאכלי אכילת מנהג  לקיים יש  שעות ו' לבשר חלב אחר להמתין
כתב  וכן  בעין. וחמאה חלב בו שאין חלב בתבשיל בשבועות חלב

שושנים לקוטי  משפטים)בספר  פרשת מסאווראן (סאווראן, שהרה "ק
בעצמו  וקיים בחלב, בשר בענין  במאוד  לנפשיה מחמיר  היה

דאב  חוליןעובדא  עוקבא  דמר לא(קה.)וה האידנא  אכיל הוי  כי 
שמנהג  השבועות בחג  זולת  השתא , כי  למחר עד  גבינה  אכיל הוי
בסעודת  בשר  לאכול  ושוב חלב  מאכלי  בו  לאכול  הוא  ישראל 

ברמ"א כדאיתא ס"ג )היום תצד סי' תה (או "ח לשתות רבינו נהג ,
שאינה  חלב של כף  עם הסוכר את ולערב שחרית , תפלת קודם
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הדברים שורש עד מגעת הזה בעולם וחלב בשר
העליונים .âìבעולמות

ממש, השכינה בני שהם ישראל של מעלתם את ומשבח 
הקדוש : השפע  כל מיועד ולהם אמם, והיא

עֹובדי  ע ּמין מּכל י ׂשראל אי ּנּון  ÇÈÄÄÄÀÈÅÄÈÇÄÀÅז ּכאין 
ּומ ּזלֹות ּכֹוכבים אשריהםעבֹודת  – ÂÇÈÄÇÈ

זרה, עבודה עובדי העמים מכל  ישראל
עלייהּו קרי קורא דמריהֹון שאדונם – ÀÈÅÈÅÈÇÀ

ב)עליהם יד לֹו(דברים להי ֹות יי  ּבחר  ּוב'ÀÈÇÀÈÄÀ
סגּלה ' ּוכתיבãìלעם  עם, על כתוב וכן  – ÀÇÀËÈÀÄ

הפסוק)ישראל בתחילת קדֹוׁש(שם עם ÄÇÈ'ּכי 
,'אלהי ליי  בספירותאּתה שמקורם ÇÈÇÀÈÁÙÆ

וממוזג äìהקדושות קדוש שפע מקבלים והם  ,
וחסדים, מילה)ברחמים חד  ועוד(וכלא – ּוכתיב ,ÀÄ

ישראל  של  במעלתם  א)כתוב פסוק  ÈÄ'ּבנים(שם

וגֹו', אלהיכם' ליי  זעיר א ּתם סוד הוא ה' ÇÆÇÀÈÁÙÅÆÀ
ממש  ואנו המלכות, סוד הוא ואלקיכם אנפין,
הקדוש  השפע את נקבל שאנו וראוי בניהם,
לא  כ'בנים' שאינם  והקליפות ברחמים, הממוזג 

מהשפע. יינקו ולא יקבלו 

בעולמות  ישראל של מעשיהם להשפעת ראיה ומביא
אין  ח "ו כאשר  עליהם הקליפות ושליטת העליונים,

מקום: של רצונו עושים

חזי ראה,ּתא בא לא – ּדיׂשראל ּבׁשעתא ÈÂÄÀÇÂÈÀÄÀÈÅÈ
ע ֹובדייהּו שבניאת ּכׁשרּו בשעה – ÄÀÀÈÈÇÀ

כשרים, מעשיהם אין ּכתיב ישראל מה מה - ÇÀÄ
עליהם יב)כתוב ג מע ֹולל(ישעיה נֹוגׂשיו ÇÄÀÈÀÅ'ע ּמי

בֹו', מ ׁשלּו הנושים,ונׁשים הם נוגשיו ÀÈÄÈÀ
השפע  את ולוקחים 'ונשיםåìהיונקים ואז ,

ּדייקא בֹו' ראשימׁשלּו שכאשר דווקא, - ÈÀÇÀÈ

בני מעלת
ישראל

.âì קד)העבודהבעמוד – קב אמת לחכמת הענין (קונטרס לבאר  כתב
שבהתנועע  כשלשלת ממש  הוא  הזה הענין לשונו: וזה  בהרחבה,
למעלה  יהיה ואפשר שלמעלה, הקצה גם יתנועע שלמטה הקצה 
חלב  עם דם, ומלא  אדום בשר שהוא הדין  כח  הכוחות התערבות
שאמרו  כמו לרחמים, מדין שנתהפך רחמים גוון והוא  לבן  שהוא
ההם השרשים שיתעלו מה  וכל  חלב, ונעשה נעכר דם חז"ל
והאדם וכו', הם גם מתערבים העולמות בכל  ברוחניותם למעלה
מציאות  שיתחיל קודם כלומר נשמתו, משורש  למעלה לפגום יכול
העשר כי  שידוע מפני  היא  והטעם להתפשט, נשמתו שורש 
הנמצאים כל של ושורש  וחיים דפוס  הם דקדושה  ספירות
כל וכן טהורים, ועופות ובהמות  וחיות ישראל בני דהיינו הטהורים
נעלמת  השרשה בספירות הם מושרשים ודוממים הצמחים מיני
מיני כל של דפוס  הם  דמסאבותא  ספירות וכן  נמרץ, בדקות
וזה  טמאים, ועופות  וחיות ובהמות העכו"ם כגון טמאים נמצאים
ספירות  מעשר כלולה שלם פרצוף היא  שהנשמה  ידוע  ג"כ 
גם והנה  רוחניים, איברים ורמ"ח רוחניים גידים משס "ה  הנארגים

והנה  הטהורים, או הקדושים מציאות בחינות כל מושרשים בנשמה
בדקות  אדם בנשמות נמצאים  ברוחניות וחלב  גדי שורש  גם
מערב  ביחד  בחלב בשר  ומבשל מערב  כשאדם והנה  והעלם,
חפץ אינו יתברך והבורא  בנשמתו, המצויירים ההם השרשים
הכרם כלאי בענין הוא  וכן זה, על התורה הזהירה לכך  בתערובתן,
שלא הטעם הוא  בכולם בהמה, וכלאי בגדים וכלאי זרעים וכלאי 

הש ברוחניותם .לערב למעלה  ההם רשים
.ãìח )במדרש תשא כי האומות,(תנחומא מכל עלי  חביבין הם :

ה' בחר 'ובך  שנאמר בחרתי , ובהם חשקתי, ובהם סגולתי , והם
סגולה'. לעם לו להיות אלהיך 

.äìז)במדרש נשא  כל(תנחומא תיעבתי הזה  בעולם הקב"ה אמר  :
זרע  שאתם לפי  בכם ובחרתי  טומאה  מזרע שהם על העכו"ם ,

שנאמר כא )אמת, ב אמת',(ירמיה זרע כלו שורק נטעתיך 'ואנכי
ב )וכתיב יד סגולה'.(דברים לעם לו להיות ה' בחר 'ובך 

.åìפירושים ,בביאור כמה נאמרו מעולל ', 'נוגשיו הפסוק לשון
השפע  את יונקים שנוגשיו ויונק', 'עולל  מלשון  שביארו יש 
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ממלכות הגדול  השפע את  יונקים הקליפות
השפעות ממשיכים הם דקדושה, דאצילות

הבריאה  שבעולם  לקליפות יש æìטומאה ושם ,
בישראל ח"ו המושלות טמאות  ÀÈוהא ,çìנשים

ּדׁשלמה ּדספרא ּברזא מּלי  ÄÀÈÄÅÀÈÈÀÄÀÈÀÀÙÙאֹוקימנא
שלמלּכא בסוד הדברים את העמדנו והרי - ÇÀÈ

המלך, שלמה של ּבי ּההספר אׁשּכחן  ÀÈÄÇÀÀÈÅוהכי 
בזה. מצאנו וכך  -

מוסיף בחלב, בשר אכילת איסור סוד את שביאר לאחר
וחלב, בשר  מאכילת נזהר שאינו שאדם זה פי על  ומבאר
אחרא , לסטרא  כח  נותן כראוי, ביניהם ומההרחקה
דינים  מעורר  הוא  והרי בו , נדבקים הטומאה וכוחות

בעולם:

אׁשּכחאן מצאנו,ּתּו עוד ּדאכיל– מאן ּדכל ÇÀÀÈÀÈÇÀÈÄ
ּכחדא  ּדאתחּבר מיכלא  מיהאי  שכל  - ÇÅÀÈÀÄÀÇÈÇÂÈ

שהתבשל וחלב  בשר של זה, מאכל שאוכל
כאחד אֹו(או),èìוהתחבר חדא, ÀÇÂÈÂÈּבׁשעתא

חומר
איסור

בחלב  בשר
וחובת

ההרחקה 
ביניהם 

שעושים תעלולים, מלשון שביארו ויש לחם. המבקשים כעוללים
לרד"ק השרשים ספר ראה  בישראל, עלל)עלילות וברמ "ק(ערך .

מטטרו"ן  שהם העוללים מן היונקים  אותם הם הנוגשים כתב:
ונשים בעוללים אלא  יניקה להם  שאין החיצונים ואלו וסנדלפון,
החרב  להט דהיינו לנשים , פעמים המתהפכים אותם שהם

הבאות. בהערות עוד  ראה המתהפכת .
.æì שבשורשיברא"ג מרגלים, מלשון הוא ש 'מעולל' ביאר

מרגלים' אנשים 'שנים יש  א )הקליפות ב המשוטטים(יהושע
זונות  שתים  של בעליהן והם טז)בעולם, ג  א ' נשים(מלכים וזהו ,

עשיה  יצירה דבריאה המוחין  שני  כתב, מלך  ובמקדש  בו. משלו
הק' האר"י לשון וזה דנוקבא. בין דדכורא  בין הליקוטים דנוגה, (ספר

כג ) כתרין משפטים עשר כל כי  דע, אמו, בחלב גדי  תבשל  'לא :
הקליפה  והנה  הכשפים. סוד בהם כי  דנוגה, העשר היו הם תתאין 

אמר ולכן  מות, יז)נקראת כב  דע,(שמות והנה תחיה . לא מכשפה
ועזא "ל , עז "א  נקרא  הם דנוגה, אנפין  דזעיר ובינה  חכמה ב' כי 
וזה  חזק, דין  הם העזים אלו לכן עזאז "ל. נקרא  שניהם וכללות
דנוגה  אנפין דזעיר חכמה הוא  אמו, מחלב היונק גדי סוד
ועליהם דבי"ע. מוחין ב' זונות, נשים שתי הם ותחתיו דאצילות.
דאצילות, דנוגה אנפין דזעיר חכמה עולל, כי מעולל, ונוגשיו נאמר
עילאה  מאם יונק והוא  דאצילות, דנוגה  אנפין דזעיר בינה ויונק,
ואז דבריאה, זונות  לנשים  נמשך וממנו דקדושה, דאצילות מלכות
עונשו  גדול ולכן הגדי , ידי  על השפע שלקחו אחר  מושלים, נשים

בחלב'. בשר האוכל של 
.çìפי "ב )רמוניםבפרדס אלו כתב (שכ"ג  שהם בו, משלו ונשים :

להט , נקראות והם המלכות, של החיצון הדין כוחות שהם הנשים
הזה  והלהט המלכות, שהיא  מחרב ומתנוצץ  המתלהט ניצוץ פירוש 

נשים . פעמים אנשים פעמים מתהפך  הוא 
.èì.הב"י רח "ו קעג )דעת סי ' גם(או "ח אמורים הזוהר  שדברי 

דעת  וכן ביניהם , להרחיק שיש  גבינה , אחר בשר אכילת לענין
ערוך בשולחן מקום [ומכל הבאה , בהערה המובאים (יו "ד הפוסקים

ס"ב ) פט  שמותרסי' ופסק בזה, הזוהר  דעת  כלל המחבר הביא לא
בגמרא כמבואר מיד גבינה  לאחר בשר קה.)לאכול ובכל(חולין

ובלבוש  והדחה]. קינוח לענין שם וראה פטהראשונים, סי' (יו"ד

שלאס"ב ) ליזהר יש  בימינו, אליו שזכינו הזוהר דברי לפי  כתב:
מסעודה  אם כי  אחת  בסעודה גבינה אחר עוף  בשר אפי' לאכול
על בזה מאוד  החמיר  שבזוהר  בשר, אחר בגבינה  כמו לסעודה,

להחמיר . יש  לפיכך  שם, עיין  קבלתו, סודות  פי 
ו )המהרש "לאולם אות פ "ח  חולין שדברי(יש"ש  לפרש  שאפשר כתב

שאין  כתב ולדינא  בשר, לאחר גבינה באכילת רק אמורים הזוהר
אלא כמינות, נראה  שזה מפני גבינה, אחר בשר באכילת להחמיר

בב"י [כמובא לידו מכשול בא  כן בזה,(שם)אם החמיר שמהר "מ 
מי או שיניו], בין גבינה מצא לסעודה מסעודה אחת שפעם לפי
לידי ויבא  לנקרם יכול שלא  לודאי וקרוב בשינים חורים לו שיש
אחד תבשילין  ב' לו יביאו שלא לביתו לצוות  יכול וכן  מכשול,
כמינות, נראה לא  וזה אחת , בסעודה  בשר של ואחד  גבינה של

השלחן. על לו הביאו שלא מאחר
לענין ומהרח"ו גם  אמורים הזוהר שדברי  נראה שיותר  כתב  כאן

זו. לסברא יחוש  המחמיר ולכן  גבינה , אחר בשר אכילת 
צבי [ראה חכם בשו"ת קכח )עוד סי' בדעת (ח"ב להוכיח  שכתב

שלהלן  גבינה , אחר בשר לאכול שמותר מהימנאהזוהר רעיא  (ח"ג 

ומשמע רמו .) לבשר, גבינה בין אמצעים מים  שצריך  הזוהר כתב 
חיים ובתורת שם ברמ "ז  אך  ביניהם, שעה  הרחקת צריך שאין

פג .) תבשיל(חולין האוכל על  אמורים שם הזוהר שדברי  ליישב כתבו
גבינה]. של תבשיל אחר בשר] עם שהתבשל [-מאכל בשר  של 

חייםוע"ע פג .)בתורת שאסור(חולין הזוהר דברי  שלפי  שכתב
חלב  מאכלי לאכול  שלא  עדיף חלבא בתר בשרא לאכול

אומץ יוסף ובספר תתנד)בשבועות , להחמיר(סי ' שיש  שכיון כתב
מאכלי אכילת מנהג  לקיים יש  שעות ו' לבשר חלב אחר להמתין
כתב  וכן  בעין. וחמאה חלב בו שאין חלב בתבשיל בשבועות חלב

שושנים לקוטי  משפטים)בספר  פרשת מסאווראן (סאווראן, שהרה "ק
בעצמו  וקיים בחלב, בשר בענין  במאוד  לנפשיה מחמיר  היה

דאב  חוליןעובדא  עוקבא  דמר לא(קה.)וה האידנא  אכיל הוי  כי 
שמנהג  השבועות בחג  זולת  השתא , כי  למחר עד  גבינה  אכיל הוי
בסעודת  בשר  לאכול  ושוב חלב  מאכלי  בו  לאכול  הוא  ישראל 

ברמ"א כדאיתא ס"ג )היום תצד סי' תה (או "ח לשתות רבינו נהג ,
שאינה  חלב של כף  עם הסוכר את ולערב שחרית , תפלת קודם
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– חדא אחת(או)ּבסעּודתא בסעודה îבשעה או , ÄÀÈÈÂÈ
ּגדיא ,àîאחת אתחזיא יֹומין  ÇÀÀÄÄÄÀÇÀÈÇÀÈארּבעין

ּבקלּפֹוי בו מק ּלסא נראית  יום ארבעים – ÀËÈÈÄÀÄ
זיינו  בכלי [-חגור מקולס גדי  כלáîצורת  עם [

ממנו , המסתעפים הקליפות שהם ÀÇÅלג ּבי ענפיו

ּדלעי ּל שלאאיּנּון  קליפות  אותן כנגד – ÄÄÀÅÈ
העזיםâîמעלה  שעיר את במעשיו עורר שהרי ,

סוד ואבריו , עורו שערו, שהם קליפותיו עם
מלמעלה  המשתלשלת  אחרא הסטרא מרכבת

מתקרביןלמטה, מסאבא ãîוסּיע ּתא ÀÄÇÀÈÀÈÂÈÄÀÈÀÄ

רבינו  ואמר חלב , מאכלי  אכילת מנהג ידי יצא ובזה יומא , בת
חלומות  לו יש  ביותר בחלב בשר באיסור נזהר  שלא  שמי 

בו בכל וע"ע רעים. תצד)והרהורים היטב(סי' ובבאר תצד , (סי'

צריךסק"ח ) אין  השבועות שבחג שכתבו זוטא  האליה בשם
ובספר בשר, לאחר גבינה באכילת אפילו שעות שש להמתין

והפוסקים העניין. בטעם  האריך ישראל  עז,עטרת כלל יעקב (מנחת 

שם) ובפמ"ג תצד סי ' יעקב חילוקחק אין  שלדינא  וכתבו זה  על חלקו
וע"ע  שעות. ו' להמתין צריך  בשר אכילת  אחר  השבועות בחג וגם

תשובה פט )בדרכי  סי' זו.(יו "ד בסוגיא הרבה שהאריך 
חי ובבן בהעלותך)איש  פרשת אכל(ח "ב אם זה  שלפי  נראה כתב:

בשר אחריו לאכול  יוכל תחילה , נכנס החסד שהוא  תחילה  חלב
מה  אחריו, הבא  הדין  את כופה והחסד גבר דתתאה  עיכול, קודם
תחילה. והדינין הגבורות שנכנסו תחילה בשר אכל אם כן שאין

יוסף  פרדס בספר וירא )וע"ע ועילאה (פרשת גבר תתאה  ענין  על 
בשר . ואח"כ חלב המלאכים אכילת ועניין גבר

ס"ב )ברמ "א וע "ע פט סי ' קשה (יו "ד גבינה  אכילת שלאחר שכתב
שמואל ובחגורת בשר . אכילת לאחר כמו ולהמתין להחמיר טוב

סק"ג ) קשה.(שם גבינה  על רק  אמורים  הזוהר שדברי  שנראה  כתב
לחיד "א  ברכה בשיורי גם סק"ו )ראה .(שם

.î.המורא ובצרור הרקיע בזוהר  יט )ברח"ו, כג כתבו,(שמות
שהם שבמעיו, המזון שיתעכל עד הוא  השיעור הזוהר שלדעת 
האמור הבישול  כי  לסעודה, מסעודה  זמן שהוא שעות שש  כמו
הבשר יתבשלו שלא  הוא  אמו', בחלב גדי  תבשל 'לא בתורה
נתעכלה  לא  עדיין שעות  ו' אחר ועד  אחד , בזמן בעיכולם  והחלב
אחת. כסעודה זה והרי במעיו, זה  עם זה מתחברים והם הסעודה,

ניזון ובזוהר האדם הרי המזון נתעכל שלא שכל  ביאר  כאן חי
לאכול התורה אסרה זה שמטעם [והוסיף כאחד , וחלב מבשר
מחמץ בפסח  ניזון יהיה  שלא כדי  הפסח , קודם שעות ו' חמץ 

כאחד ]. ומצה
וביוכן בשר  אחר שבין השני, בפירושו מלך  המקדש  אחרכתב ן

אחת' 'שעה כאן הזוהר שכתב ומה שעות, שש  להמתין  יש חלב
זה  שעונש  מקולס , גדי האוכל  בעור  שנראה החומרא  לעניין  היינו
בהערות  וראה אחת. בסעודה או אחת בשעה אוכל  אם רק הוא

הראויה. בהמתנה הק' האר "י  דעת  להלן 
בבשרב. בין הזוהר שלדעת כתב הראשון, בביאורו מלך  במקדש 

שעה  אלא  להמתין  צריך  אין בשר, אחר בחלב ובין  חלב אחר

חדש  הפרי כתב וכן סעודה , באותה יהיה  שלא  וכן סי'אחת, (יו"ד

סק"ו ) ישפט אלא בזה , להקל שאין  כתב דינא לענין מקום ומכל ,
הפוסקים . כהכרעת  לנהוג

תואר ג. מי(שם)בפרי  שכל  הזוהר אומר שתחילה לבאר כתב
מפרש , כך  ואחר מקולס, גדי  בעורו נראה 'כחדא ' וחלב  בשר שאוכל
חדא ', 'שעתא  הרחקת צריך  גבינה אחר שבבשר 'כחדא', נקרא מה 
'סעודתא נקרא  שזה  שעות , שש  הרחקת צריך  בשר לאחר  ובגבינה 
כמבואר אחת, סעודה נקראת זו הרי ששה  תוך  שכל חדא ',

בש"ך  עוד  [וראה טז)בראשונים. ס"ק  פט  סי' אכילת (יו"ד  על שכתב
משמע  ושכן אחת, שעה אלא  צריך  שאין [קשה ], גבינה  אחר בשר

לחיד "א  ברכה  בשיורי  וע"ע הזוהר]. יג )בלשון ס "ק .(שם
ראובן ד. מטה קפו )בספר  סי ' להמתין (יו "ד המנהג מקור מבאר 

שאין  חדא ', 'שעתא כאן מהזוהר חלב, מאכלי  אחר שעה חצי 
מקומות  מכמה והוכיח אחד, זמן פרק אלא  דקות , ששים הכונה 

שם . עיין חדא ', 'שעתא נקרא  אינו שעה חצי  שבמופלג
.àîפט )בשו"ע סי' לאכול(יו "ד אסור בשר אכילת  שלאחר מבואר

אחת. בסעודה  אינו כן אם  אלא שעות, שש  ימתין אם גם חלב,
המג "א  דעת חלב, אחר בשר תצד)ובעניין סי' קצו , שמותר(סי '

וכן  בשר, סעודה  באותה מכן ולאחר חלב אחת בסעודה לאכול
המשנ "ב  קצו )כתב  ערוך(סי' שלחן בקיצור אמנם  סי"א ), מו (סי '

אחת, בסעודה בשר אחריו לאכול אסור גבינה אכל שאם כתב
תשובה  בדרכי  הביא פט )וכן  חיים(סי' מים הבאר הכנה"ג  בשם

מהרש "ג  ובשו"ת בזה, להחמיר  שיש  שכתבו פוסקים  (ח"אועוד 

יג ) סי' חלב יו"ד אחר  בשר  לאכול לאסור  כאן  הזוהר פי על כתב
אחת. בסעודה אפילו

.áîמ "ז)ישראלבתפארת פ "ב שם ,(ביצה ורש "י הגמרא  עפ "י 
גדי הוא  מקולס , וגדי  מלחמה', 'כובע של תרגום הוא  ש 'מקולס ',
ממעל וכרוכים בשפוד  תלויים מעיו ובני  אותו, שצולים שלם
מלשון  הוא  מקולס , שגדי  הרמב"ם, בשם כתב שם  וברע"ב  לראשו.

מכובד . גדי  כלומר קילוס ,
.âî כהדין הגדי הוא  יום, מ ' ענין  וסוד יום, ארבעים בו נראה 

משה שעמד יום מ' ובסוד יום, בארבעים שתלוי רבינו הקדוש
במלקות  מ' וכנגדם העליון, שבכסא  מאורות מ' והם סיני, הר על
אל שליטה יש  כי לעבירה, יום מ' כל שמירה צריך  ולזה בחוץ ,

רמ "ק . בהיכלות . אותו ומנדים עליו החיצונים
.ãîקכה :כאן דף מתחיל 
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עמו,ּבהדיּה מתקרבים הטמאים וסיעת - ÇÂÅ
ולילי"ת ס"מ וכוחותיו, התחתון הנחש ,äîכגון

אותו  ּדינין,åîומטמאים לאתערא ÀÈÄÀÇÀÂÈÄÄוגרים
ק ּדי ׁשין ּדלא  ּדינין  והריּבעלמא – ÀÈÀÈÄÄÀÈÇÄÄ

בעולם דינים לעורר גורם דיניםæîהוא ,
קדושים .çîשאינם

בחלב : בשר שאוכל למי והפגם הטומאה בחומר ומוסיף

י ֹומין ּבאיּנּון ּבר אֹוליד והיותואי – ÀÄÄÇÀÄÄ
בן  מוליד הוא אם בטומאה, נדבק  שהוא

ימים, מּסטרא באותם נ ׁשמתא ליּה ÀÄÅÄÀÀÈÄÄÀÈא ֹוזפין

אצטריכא ּדלא לבנו אחרא משאילים – ÇÂÈÀÈÄÀÀÄÈ
דהיינו  צריך , שלא  האחר מהצד  נשמה עוד
העיקרית, נשמתו שמלבד אחרא, הסטרא מצד
נשמה  בבנו מלבישים הטומאה כוחות  הרי
בכדי אותו, ותחטיא אליו שתתלווה חיצונית
הטמאה  הנשמה את לו ויקנה למחיצתם, שיכנס 

הכלל מן שיצא עד .èîלנחלתו,
וכתוב ּוכתיב מד)– יא והתקּדׁשּתם'(ויקרא  ÀÄÀÄÀÇÄÀÆ

וגֹו', קדֹוׁשים' חז"לוהייתם ודרשו ÄÀÄÆÀÄÀ
לט .) מעט,(יומא  מלמטה עצמו מקדש אדם שאם

לו גורם
טומאה 
וטמטום 

.äî.רמ "ק
.åîפכ"ד)יבוקמעבר צדק  'מזה (שפתי  כתב : אליעזר ובדמשק .

וערך , שיעור בלי  ונקבות זכרים הקליפות בו ומתדבקים אוחזים
רואה  יום ארבעים בקלפוי , מקלסא  גדיא  אתחזיא  יומין ארבעין
בלבושו  לילה, במקרה שהוא  הטמא  יסודו גיד שהוא  גדי  לילה  בכל
ששם שלמעלה הקליפות דלעילא , אינון לגבי  דקליפה, נוקבא  של
הם בו הנאחזים קליפות שאלו מסאבא , וסיעתא  חטאו, פגם מגיע

בהדיה. מתקרבין  הטמאים, במקטריגים מתחברים
.æîעבירה מצד ידי  שעל  כוח, בהם ונתן שעורר  הטומאה כוחות

חתום השטן פה היה עתה שעד  העונות , כל  על הדין מתעורר זו
ידין ודן  קרניים בספר עוד וראה לפותחו. גורם והוא (מאמר וסתום

שאוכליב ) מי להעניש  ממונים והם נבו"ת לב "ן קליפות ב ' שיש 
ב'תינו  ל'זרים נ'הפכה נ 'חלתינו בפסוק נרמזין והם בחלב, בשר
אמותינ 'ו  א 'ב ואי 'ן היינו יתומים  בתריה מיד וכתיב  לבן ר"ת
שכתוב  כמו הבן לפני  ואם אב הרג שנבו"ת  נבות, ס"ת כאלמנו'ת,
שכתוב  כמו הבתים מהפך  היה ולב"ן אב '. ואין היינו 'יתומים
נבות  לבן הללו קליפות ותרין ב'תינו. ל'זרים נ 'הפכה  נ 'חלתינו
אנשי נקראים והם הכלבים, על  הממונה  שר סוד מעצמן מוציאין

וגו'. יחצו לא  ומרמה דמים
.çîבהרחקה מחמת מאד  להחמיר המקובלים  דעת העניין, חומר

המור ובצרור לחלב, בשר משפטים)בין שיש(פרשת  לפי  כתב :
לאכול אין שמו ולחושבי ה ' ליראי העיכול, מאחרת אצטומכא 
נוהגים וכן וגבינה, בשר שכן וכל אחד , ביום ובשר  גבינה
כמבואר הק' האר"י  נהג וכן מעשה. ואנשי במצות המדקדקים

המצות משפטים)בטעמי לאכול(פרשת שלא  נוהג היה ז "ל מורי  :
בשער כתב  וכן היום. כל בשר אחר וגבינה  גבינה אחר  בשר

משפטים)המצוות גבינה (פרשת שאכל יום שבכל נהג זלה"ה מורי :

חסידים ובמשנת הלילה. עד  בשר אוכל היה שבת לא מוצאי (מס'

מ"ד) בתחלת פ "ז זה אפילו בשר בו שאוכל ביום גבינה יאכל לא  :
היום . בסוף  וזה הלילה 

בגמרא ויתירה מבואר קה.)מזו אם(חולין עוקבא, מר של שאביו 
בש אוכל דניאלהיה ובחמודי למחרת , עד  גבינה אוכל היה  לא ר

ח"ב ) טו אות אביו (תערובות  כמו עצמו על להחמיר שנוהג מי  כתב:
השתא , כי  למחר עד  בשר אחר גבינה לאכול שלא עוקבא  מר של

בברכות [ראה שלימות. שעות  כ"ד להמתין  שיעור(נג :)צריך כמה 
שביארו  יש  זה  ולפי רעב, שאינו זמן כל יוחנן רבי  אמר עיכול,
ולא לעת במעת פעם לאכול  דרכו היה עוקבא מר של שאביו
לעת]. מעת נמשך אצלו עיכול  ששיעור  וממילא  מקודם , רעב היה

לשמהובשו"ת  ריב )תורה  עוקבא(סי' מר של שאביו שאף כתב
שמענו  לא  זה  כל עם שעות, כ"ד  בשר  אחר להמתין החמיר 
החומרא שמענו לא  ז"ל הק' הארי  מרן ועל  זולתו, אצל  זו חומרא 
יותר חסיד עצמו לעשות רוצה וזה שם, עיין לעת, מעת של

כן. לעשות נכון  לא  וודאי הק', האר "י  ממרן
רלא :)מלךובמקדש ח"ג  הזוהר אמת (על  מגידי מפי  שקיבל כתב

שאכל היום באותו בשר לאכול שלא מקפיד היה לא  שהאריז "ל 
קשה. גבינה אוכל כשהיה רק גבינה,

מפאנו[וע"ע פי"א )ברמ "ע  ח"ד הנפש זה (מאמר  שמטעם שכתב
אכילת  כי  בחלב, בשר אבינו אברהם אצל המלאכים אכלו
וכו', הסתלקות בסוד  היא  כי  כלל  בבטן שהייה לה  אין המלאכים
אפילו  לאכול שלא הפרושים ממידת נמנעים היו לא כן שאלמלא

אחת]. בסעודה  זה אחר  זה
.èî אותה ומכל לפשוט הוא  יוכל  עצמו, את יטהר  הבן אם  מקום

שפושט בטומאה , הנולד מהגר גרוע שאינו ממנו, הטמאה  הנשמה 
ורא"ג. רמ "ק עפ"י טהורה . נשמה ויורש  ממנו החיצונים כח את 
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– חדא אחת(או)ּבסעּודתא בסעודה îבשעה או , ÄÀÈÈÂÈ
ּגדיא ,àîאחת אתחזיא יֹומין  ÇÀÀÄÄÄÀÇÀÈÇÀÈארּבעין

ּבקלּפֹוי בו מק ּלסא נראית  יום ארבעים – ÀËÈÈÄÀÄ
זיינו  בכלי [-חגור מקולס גדי  כלáîצורת  עם [

ממנו , המסתעפים הקליפות שהם ÀÇÅלג ּבי ענפיו

ּדלעי ּל שלאאיּנּון  קליפות  אותן כנגד – ÄÄÀÅÈ
העזיםâîמעלה  שעיר את במעשיו עורר שהרי ,

סוד ואבריו , עורו שערו, שהם קליפותיו עם
מלמעלה  המשתלשלת  אחרא הסטרא מרכבת

מתקרביןלמטה, מסאבא ãîוסּיע ּתא ÀÄÇÀÈÀÈÂÈÄÀÈÀÄ

רבינו  ואמר חלב , מאכלי  אכילת מנהג ידי יצא ובזה יומא , בת
חלומות  לו יש  ביותר בחלב בשר באיסור נזהר  שלא  שמי 

בו בכל וע"ע רעים. תצד)והרהורים היטב(סי' ובבאר תצד , (סי'

צריךסק"ח ) אין  השבועות שבחג שכתבו זוטא  האליה בשם
ובספר בשר, לאחר גבינה באכילת אפילו שעות שש להמתין

והפוסקים העניין. בטעם  האריך ישראל  עז,עטרת כלל יעקב (מנחת 

שם) ובפמ"ג תצד סי ' יעקב חילוקחק אין  שלדינא  וכתבו זה  על חלקו
וע"ע  שעות. ו' להמתין צריך  בשר אכילת  אחר  השבועות בחג וגם

תשובה פט )בדרכי  סי' זו.(יו "ד בסוגיא הרבה שהאריך 
חי ובבן בהעלותך)איש  פרשת אכל(ח "ב אם זה  שלפי  נראה כתב:

בשר אחריו לאכול  יוכל תחילה , נכנס החסד שהוא  תחילה  חלב
מה  אחריו, הבא  הדין  את כופה והחסד גבר דתתאה  עיכול, קודם
תחילה. והדינין הגבורות שנכנסו תחילה בשר אכל אם כן שאין

יוסף  פרדס בספר וירא )וע"ע ועילאה (פרשת גבר תתאה  ענין  על 
בשר . ואח"כ חלב המלאכים אכילת ועניין גבר

ס"ב )ברמ "א וע "ע פט סי ' קשה (יו "ד גבינה  אכילת שלאחר שכתב
שמואל ובחגורת בשר . אכילת לאחר כמו ולהמתין להחמיר טוב

סק"ג ) קשה.(שם גבינה  על רק  אמורים  הזוהר שדברי  שנראה  כתב
לחיד "א  ברכה בשיורי גם סק"ו )ראה .(שם

.î.המורא ובצרור הרקיע בזוהר  יט )ברח"ו, כג כתבו,(שמות
שהם שבמעיו, המזון שיתעכל עד הוא  השיעור הזוהר שלדעת 
האמור הבישול  כי  לסעודה, מסעודה  זמן שהוא שעות שש  כמו
הבשר יתבשלו שלא  הוא  אמו', בחלב גדי  תבשל 'לא בתורה
נתעכלה  לא  עדיין שעות  ו' אחר ועד  אחד , בזמן בעיכולם  והחלב
אחת. כסעודה זה והרי במעיו, זה  עם זה מתחברים והם הסעודה,

ניזון ובזוהר האדם הרי המזון נתעכל שלא שכל  ביאר  כאן חי
לאכול התורה אסרה זה שמטעם [והוסיף כאחד , וחלב מבשר
מחמץ בפסח  ניזון יהיה  שלא כדי  הפסח , קודם שעות ו' חמץ 

כאחד ]. ומצה
וביוכן בשר  אחר שבין השני, בפירושו מלך  המקדש  אחרכתב ן

אחת' 'שעה כאן הזוהר שכתב ומה שעות, שש  להמתין  יש חלב
זה  שעונש  מקולס , גדי האוכל  בעור  שנראה החומרא  לעניין  היינו
בהערות  וראה אחת. בסעודה או אחת בשעה אוכל  אם רק הוא

הראויה. בהמתנה הק' האר "י  דעת  להלן 
בבשרב. בין הזוהר שלדעת כתב הראשון, בביאורו מלך  במקדש 

שעה  אלא  להמתין  צריך  אין בשר, אחר בחלב ובין  חלב אחר

חדש  הפרי כתב וכן סעודה , באותה יהיה  שלא  וכן סי'אחת, (יו"ד

סק"ו ) ישפט אלא בזה , להקל שאין  כתב דינא לענין מקום ומכל ,
הפוסקים . כהכרעת  לנהוג

תואר ג. מי(שם)בפרי  שכל  הזוהר אומר שתחילה לבאר כתב
מפרש , כך  ואחר מקולס, גדי  בעורו נראה 'כחדא ' וחלב  בשר שאוכל
חדא ', 'שעתא  הרחקת צריך  גבינה אחר שבבשר 'כחדא', נקרא מה 
'סעודתא נקרא  שזה  שעות , שש  הרחקת צריך  בשר לאחר  ובגבינה 
כמבואר אחת, סעודה נקראת זו הרי ששה  תוך  שכל חדא ',

בש"ך  עוד  [וראה טז)בראשונים. ס"ק  פט  סי' אכילת (יו"ד  על שכתב
משמע  ושכן אחת, שעה אלא  צריך  שאין [קשה ], גבינה  אחר בשר

לחיד "א  ברכה  בשיורי  וע"ע הזוהר]. יג )בלשון ס "ק .(שם
ראובן ד. מטה קפו )בספר  סי ' להמתין (יו "ד המנהג מקור מבאר 

שאין  חדא ', 'שעתא כאן מהזוהר חלב, מאכלי  אחר שעה חצי 
מקומות  מכמה והוכיח אחד, זמן פרק אלא  דקות , ששים הכונה 

שם . עיין חדא ', 'שעתא נקרא  אינו שעה חצי  שבמופלג
.àîפט )בשו"ע סי' לאכול(יו "ד אסור בשר אכילת  שלאחר מבואר

אחת. בסעודה  אינו כן אם  אלא שעות, שש  ימתין אם גם חלב,
המג "א  דעת חלב, אחר בשר תצד)ובעניין סי' קצו , שמותר(סי '

וכן  בשר, סעודה  באותה מכן ולאחר חלב אחת בסעודה לאכול
המשנ "ב  קצו )כתב  ערוך(סי' שלחן בקיצור אמנם  סי"א ), מו (סי '

אחת, בסעודה בשר אחריו לאכול אסור גבינה אכל שאם כתב
תשובה  בדרכי  הביא פט )וכן  חיים(סי' מים הבאר הכנה"ג  בשם

מהרש "ג  ובשו"ת בזה, להחמיר  שיש  שכתבו פוסקים  (ח"אועוד 

יג ) סי' חלב יו"ד אחר  בשר  לאכול לאסור  כאן  הזוהר פי על כתב
אחת. בסעודה אפילו

.áîמ "ז)ישראלבתפארת פ "ב שם ,(ביצה ורש "י הגמרא  עפ "י 
גדי הוא  מקולס , וגדי  מלחמה', 'כובע של תרגום הוא  ש 'מקולס ',
ממעל וכרוכים בשפוד  תלויים מעיו ובני  אותו, שצולים שלם
מלשון  הוא  מקולס , שגדי  הרמב"ם, בשם כתב שם  וברע"ב  לראשו.

מכובד . גדי  כלומר קילוס ,
.âî כהדין הגדי הוא  יום, מ ' ענין  וסוד יום, ארבעים בו נראה 

משה שעמד יום מ' ובסוד יום, בארבעים שתלוי רבינו הקדוש
במלקות  מ' וכנגדם העליון, שבכסא  מאורות מ' והם סיני, הר על
אל שליטה יש  כי לעבירה, יום מ' כל שמירה צריך  ולזה בחוץ ,

רמ "ק . בהיכלות . אותו ומנדים עליו החיצונים
.ãîקכה :כאן דף מתחיל 
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עמו,ּבהדיּה מתקרבים הטמאים וסיעת - ÇÂÅ
ולילי"ת ס"מ וכוחותיו, התחתון הנחש ,äîכגון

אותו  ּדינין,åîומטמאים לאתערא ÀÈÄÀÇÀÂÈÄÄוגרים
ק ּדי ׁשין ּדלא  ּדינין  והריּבעלמא – ÀÈÀÈÄÄÀÈÇÄÄ

בעולם דינים לעורר גורם דיניםæîהוא ,
קדושים .çîשאינם

בחלב : בשר שאוכל למי והפגם הטומאה בחומר ומוסיף

י ֹומין ּבאיּנּון ּבר אֹוליד והיותואי – ÀÄÄÇÀÄÄ
בן  מוליד הוא אם בטומאה, נדבק  שהוא

ימים, מּסטרא באותם נ ׁשמתא ליּה ÀÄÅÄÀÀÈÄÄÀÈא ֹוזפין

אצטריכא ּדלא לבנו אחרא משאילים – ÇÂÈÀÈÄÀÀÄÈ
דהיינו  צריך , שלא  האחר מהצד  נשמה עוד
העיקרית, נשמתו שמלבד אחרא, הסטרא מצד
נשמה  בבנו מלבישים הטומאה כוחות  הרי
בכדי אותו, ותחטיא אליו שתתלווה חיצונית
הטמאה  הנשמה את לו ויקנה למחיצתם, שיכנס 

הכלל מן שיצא עד .èîלנחלתו,
וכתוב ּוכתיב מד)– יא והתקּדׁשּתם'(ויקרא  ÀÄÀÄÀÇÄÀÆ

וגֹו', קדֹוׁשים' חז"לוהייתם ודרשו ÄÀÄÆÀÄÀ
לט .) מעט,(יומא  מלמטה עצמו מקדש אדם שאם

לו גורם
טומאה 
וטמטום 

.äî.רמ "ק
.åîפכ"ד)יבוקמעבר צדק  'מזה (שפתי  כתב : אליעזר ובדמשק .

וערך , שיעור בלי  ונקבות זכרים הקליפות בו ומתדבקים אוחזים
רואה  יום ארבעים בקלפוי , מקלסא  גדיא  אתחזיא  יומין ארבעין
בלבושו  לילה, במקרה שהוא  הטמא  יסודו גיד שהוא  גדי  לילה  בכל
ששם שלמעלה הקליפות דלעילא , אינון לגבי  דקליפה, נוקבא  של
הם בו הנאחזים קליפות שאלו מסאבא , וסיעתא  חטאו, פגם מגיע

בהדיה. מתקרבין  הטמאים, במקטריגים מתחברים
.æîעבירה מצד ידי  שעל  כוח, בהם ונתן שעורר  הטומאה כוחות

חתום השטן פה היה עתה שעד  העונות , כל  על הדין מתעורר זו
ידין ודן  קרניים בספר עוד וראה לפותחו. גורם והוא (מאמר וסתום

שאוכליב ) מי להעניש  ממונים והם נבו"ת לב "ן קליפות ב ' שיש 
ב'תינו  ל'זרים נ'הפכה נ 'חלתינו בפסוק נרמזין והם בחלב, בשר
אמותינ 'ו  א 'ב ואי 'ן היינו יתומים  בתריה מיד וכתיב  לבן ר"ת
שכתוב  כמו הבן לפני  ואם אב הרג שנבו"ת  נבות, ס"ת כאלמנו'ת,
שכתוב  כמו הבתים מהפך  היה ולב"ן אב '. ואין היינו 'יתומים
נבות  לבן הללו קליפות ותרין ב'תינו. ל'זרים נ 'הפכה  נ 'חלתינו
אנשי נקראים והם הכלבים, על  הממונה  שר סוד מעצמן מוציאין

וגו'. יחצו לא  ומרמה דמים
.çîבהרחקה מחמת מאד  להחמיר המקובלים  דעת העניין, חומר

המור ובצרור לחלב, בשר משפטים)בין שיש(פרשת  לפי  כתב :
לאכול אין שמו ולחושבי ה ' ליראי העיכול, מאחרת אצטומכא 
נוהגים וכן וגבינה, בשר שכן וכל אחד , ביום ובשר  גבינה
כמבואר הק' האר"י  נהג וכן מעשה. ואנשי במצות המדקדקים

המצות משפטים)בטעמי לאכול(פרשת שלא  נוהג היה ז "ל מורי  :
בשער כתב  וכן היום. כל בשר אחר וגבינה  גבינה אחר  בשר

משפטים)המצוות גבינה (פרשת שאכל יום שבכל נהג זלה"ה מורי :

חסידים ובמשנת הלילה. עד  בשר אוכל היה שבת לא מוצאי (מס'

מ"ד) בתחלת פ "ז זה אפילו בשר בו שאוכל ביום גבינה יאכל לא  :
היום . בסוף  וזה הלילה 

בגמרא ויתירה מבואר קה.)מזו אם(חולין עוקבא, מר של שאביו 
בש אוכל דניאלהיה ובחמודי למחרת , עד  גבינה אוכל היה  לא ר

ח"ב ) טו אות אביו (תערובות  כמו עצמו על להחמיר שנוהג מי  כתב:
השתא , כי  למחר עד  בשר אחר גבינה לאכול שלא עוקבא  מר של

בברכות [ראה שלימות. שעות  כ"ד להמתין  שיעור(נג :)צריך כמה 
שביארו  יש  זה  ולפי רעב, שאינו זמן כל יוחנן רבי  אמר עיכול,
ולא לעת במעת פעם לאכול  דרכו היה עוקבא מר של שאביו
לעת]. מעת נמשך אצלו עיכול  ששיעור  וממילא  מקודם , רעב היה

לשמהובשו"ת  ריב )תורה  עוקבא(סי' מר של שאביו שאף כתב
שמענו  לא  זה  כל עם שעות, כ"ד  בשר  אחר להמתין החמיר 
החומרא שמענו לא  ז"ל הק' הארי  מרן ועל  זולתו, אצל  זו חומרא 
יותר חסיד עצמו לעשות רוצה וזה שם, עיין לעת, מעת של

כן. לעשות נכון  לא  וודאי הק', האר "י  ממרן
רלא :)מלךובמקדש ח"ג  הזוהר אמת (על  מגידי מפי  שקיבל כתב

שאכל היום באותו בשר לאכול שלא מקפיד היה לא  שהאריז "ל 
קשה. גבינה אוכל כשהיה רק גבינה,

מפאנו[וע"ע פי"א )ברמ "ע  ח"ד הנפש זה (מאמר  שמטעם שכתב
אכילת  כי  בחלב, בשר אבינו אברהם אצל המלאכים אכלו
וכו', הסתלקות בסוד  היא  כי  כלל  בבטן שהייה לה  אין המלאכים
אפילו  לאכול שלא הפרושים ממידת נמנעים היו לא כן שאלמלא

אחת]. בסעודה  זה אחר  זה
.èî אותה ומכל לפשוט הוא  יוכל  עצמו, את יטהר  הבן אם  מקום

שפושט בטומאה , הנולד מהגר גרוע שאינו ממנו, הטמאה  הנשמה 
ורא"ג. רמ "ק עפ"י טהורה . נשמה ויורש  ממנו החיצונים כח את 
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בצד גם הוא וכן הרבה, מלמעלה אותו מקדשים
לי ּהאתהטומאה, מסאבין לאס ּתאבא, י  ÈÅÀÄÀÇÂÈÀÈÂÄÅ

ודאי,ו ּדאי אותו מטמאים  להיטמא הבא – ÇÇ
כתוב ּדכּתיב שהרי  מג )– פסוק  ונטמתם'(שם ÄÀÄÀÄÀÅÆ

נטמאיםּבם ', אתם הרי התועבות ,ðבאכילת È
'ונטמאתם ' א ',ותיבת כתוב חסר שהרי ÈÅ

'טומאה'àð'ונטמתם ' של  המשמעות  מלבד ולכן  ,
שהאוכל טמטום, של משמעות גם זו  בתיבה יש

ונטמטם נטמא אסורות ÀÈÃÈמסאב ּותא ,áðמאכלות
מּכּלא  הכי אטימא לאת ּדּכאה רׁשּו ּדלית  ÂÄÈÄÙÈÀÅÀÀÄÀÇÀÈÈÄ

ּדמתּדּכין ּדמסאבּותא זיני  –ּכׁשאר ÄÀÇÄÅÄÀÈÃÈÀÄÀÇÄ
מכל וסתומה אטומה רשותâðטומאה שאין ,

שנטהרים הטומאה סוגי כשאר כך, להיטהר
שהמאכלות לפי  תשובה, כשעושים מהם
שהטומאה  מפני  הלב, את  מטמטמים  האסורות

משאר  יותר אדם של  בגופו כעצם ממש נכנסת 
חפץ האדם אין  ואזי ולחוץ, ממנו שהם עבירות

ותשובה. בטהרה

כראוי  נזהר שאינו מי של עונשו בחומרת עוד  ומבאר
בחלב : מבשר 

זה,ותּו אדם  נענש ועוד מחיון– ּדמסּתפי  ÀÀÄÀÈÅÅÅÈ
רעותּביׁשן מחיות  שמפחד –ãð, ּדהא ÄÈÀÈ

אׁשּתכח ּגדיא בעיניהםּבעינייה ּו שהרי – ÀÅÇÀÇÀÈÄÀÀÇ
על רואים שהם נמצא, גדי הדין , כוחות של

דקליפה  ונוקבא דכר הגדי , צורת את  ,äðמצחו
הם יודעים שהרי לו, מלהזיק חוששים ואינם

בו, שולטים הדין לאּתזקאשכוחות -ויכיל ÀÈÄÀÇÀÀÈ
להינזק, הוא נׁשויכול  ּדבר  צלמא ÀÈËÀÈÀÇÈּדהא 

מ ּניּה האדםאתעבר של הצלם שהרי – ÄÀÂÈÄÅ
ממנו  .åðהועבר

מפחד 
מחיות
רעות
ויכול

להינזק 

.ðבגמרא ראה לט .)עוד  בם',(יומא ונטמתם  בהם תטמאו 'ולא 
עצמו  מטמא  אדם הרבה, אותו מטמאין מעט עצמו מטמא אדם
הזה  בעולם עצמו מטמא  אדם מלמעלה, אותו מטמאין למטה

בחיי  וברבינו הבא. לעולם אותו מג )מטמאין  יא ולכך(ויקרא  כתב ,
'והתקדשתם' אני ', קדוש כי קדושים  והייתם 'והתקדשתם סמך 

אני '. קדוש  'כי  הבא , לעולם בנפש  קדושים' 'והייתם בגוף,
.àðמג )בחייברבנו יא  בם'.(ויקרא ונטמתם בהם תטמאו 'ולא  :

'ונטמתם כן תעשו שאם בגוף, באכילתן בהם' תטמאו 'ולא יאמר
שהלב  והטעם טמטום, לשון שהוא אל "ף חסרה והמלה  בנפש , בם'
בו. שורה  הקודש  רוח  ואין  האסורים הדברים  באכילת מטמטם
והקדמות, היחוד  על מורה הוא  אל"ף שאות מפני  כי שנאמר ויתכן 
ממקום מסתלקת שהשכינה לפי מהמלה, האל"ף  יחסר כן ועל

והחטא . הטומאה
.áðא"נ)דודבכסא ד"ה  ד הראשונים(דרוש  בשם הדברים הביא (ויסוד

יט ) כג שמות חוזרבמכילתא הבשר עם בבישולו והחלב להיות שהיות
רע. וטבע אכזריות באדם שמוליד דם, כאוכל  האוכלו  לכן כדם,
ועזריה  מישאל וחנניה  דניאל על  נאמר שלכן שכתב עוד ראה

יז) א  מדע (דניאל  האלהים להם נתן ארבעתם האלה 'והילדים
נמנעו  שהם להלן בזוהר שמבואר  שכיון וחכמה ', ספר בכל והשכל

עליהם ונחה ליבם, נטמטם שלא זכו לכן וחלב , בשר מאכילת
אולם . של כפתחו פתוח  היה  ולבם  החכמה, רוח

.âðלבו בדמשק את ומטמטם אוטם מכלא , אטימא  כתב: אליעזר 
שבקדושה. דבר  שום מבין ואינו ימיו כל רואה  שאינו ודעתו, ועיניו

.ãðלילה בדמשק בכל שמתפחד  דמסתפי , כתב : אליעזר 
הקדמוני . נחש  של מהקליפות

.äðאליעזר .דמשק
.åð שולחולכן אנכי  'הנה  לפסוק נסמך  גדי ' תבשל 'לא  הפסוק

יתברך ה' לו שולח  בחלב, בשר מאכילת אדם נזהר  שאם מלאך ',
הבני ובעל כהן. חיים ר' הרב בשם מלך  מקדש  ינזק. שלא  מלאך 

ישרה רגל בספרו בחלב )יששכר בשר  הזוהר(מערכת  דברי  הביא
הקליפות  עליו שורין בחלב בשר שאוכל שמי  להלן  הקדוש 
שאר כמו בשר עיני למראה שנראה הגם וכתב: צורתו, ונשתנה
עיקר . שאינו הצל  וכמו אדם, בפני  כקוף רק הוא אבל אנשים,

מאוסטרפליא  שמשון לרבי ידין דן בספר יב )וע"ע  שכתב,(מאמר
מנב"ל ששמם גורסים יש  בחלב בשר האוכל על השורים הקליפות

ישרה וברגל  בחלב )נבו"ת. בשר  בגימטריא(מערכת שהוא  כתב
יעקב  ששלח  הבהמות וכמנין  לעזאזל  שעי"ר בגי ' שהוא תק"ף,

בהמות. תק"ף שהיו שדה , איש  לעשו

øôñÅÆíéèôùî úùøôà"ò äë÷fäøä ÇÙÇâé
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התנאים  דעות את מביא  האיסור חומרת את שביאר אחר
בחלב : עוף  אכילת על 

ּבגבינה לתרנגֹולא למיכל ׁשרי  ייסא ÇÄÅÈÈÅÀÅÇÀÇÀÀÈÄÀÄÈרּבי
ּבחלבא תרנגול,אֹו לאכול התיר – ÀÈÈÈ

אלא  נאסר שלא בגבינה, או בחלב עוף , כלומר 
'בחלב  כתוב  שהרי בחלב , בהמה בשר אכילת 

אם חלב לו שאין עוף  יצא קיג.)אמו' .æð(חולין
ל אסיר ׁשמעֹון רּבי לך,אמר אסור – ÈÇÇÄÄÀÈÄÈ

כדי וזאת מדרבנן, נאסר בחלב עוף  שאף 
ּבי ׁשין לזינין ּפתחא איני ׁש יהיב  –ּדלא ÀÈÈÄÄÄÄÀÈÀÄÄÄÄ

הרעים, לסוגים פתח האדם יתן ל שלא לÅÅ
- נזירא לך',אמרין  'לך  לנזיר שאומרים כמו ÇÀÄÀÄÈ

בכרם תגע שלא רק ולא גדרים, תעשה כלומר ,
הכרם, ממקום תלך אלא סחֹור עצמו, ÀÀסח ֹור

ּתקרב  לא לעבור לכרמא צריך אתה ואם – ÀÇÀÈÈÄÀÇ
את ותאריך תסתובב', 'תסתובב, בכרם, בדרכך
כאן  וכן תתקרב, אל  ולכרם סביב, ללכת דרכך

בחלב, בשר -באיסור ה ּוא ל אסיר ÇÇÈÄÈוּדאי 

בחלב, עוף לאכול לך  הוא אסור ÀÀÈּדח ּומרא ודאי
לּׁשחיטה ּכבעירא ּבי ּה, בו אית שיש – ÄÅÄÀÄÈÇÀÄÈ

נשחטה  שלא כבהמה חמור Çּומאן,çðאיסור 
ּכתיב  מה האי, זאתּדׁשרי  שמתיר ומי  – ÀÈÅÇÇÀÄ

בו כתוב יב)מה ב  הּנזירים(עמוס  את ÇÇÀÆÇÀÄÄ'וּתׁשק ּו
עצמו יין ', הזיר והאדם הוא מותר היין שהרי ÈÄ

הגדר, פורצים ואתם  סייג , לעצמו ועשה ממנו,
רוב  אסרוהו סייג שמשום כאן ממש הוא וכן

גדר  לפרוץ ואין האי,èðישראל ּדׁשרי  מאן ,ÇÀÈÅÇ
האי  ּדׁשרי  כמו ּכמאן זה, את שמתיר מי – ÀÇÈÀÈÅÇ

הרי בחלב עוף בבשר שהמיקל  זה, את שמתיר
יין, הנזיר את שמשקה כמי  –ּוכתיבהוא ÀÄ

ג )וכתוב יד  ּתֹועבה ',(דברים ּכל תאכל ÙÙÇÈÅÈ'לא
בכדי'ּכל',תיבת ּכּלאנאמרה –לאכללא  ÈÀÇÀÈÈÙÈ

לך תיעבת שאתה דבר אפילו דבר, כל  להכליל
ואין  תועבה, בכלל הוא וסייג, גדר משום

.ñלאוכלו 

אכילת
בחלב  עוף 

.æð.רא "ג
.çðאליעזר .דמשק
.èð.רמ "ק
.ñ.תואררמ "ק סק"ו )בפרי  פט סי ' שאין (יו "ד מכאן  להוכיח  כתב

אלא גבינה, לאחר  בשר באכילת להרחיק שצריך  לעיל הזוהר דברי
כלל , להמתין צריך אין גבינה אחר עוף בבשר  אבל בהמה , בבשר 
גדי בעורו שנראה החומרא את בזה שאין מבואר כאן שהרי

פתח בזה שנותן אלא  לעיל, המוזכרים עונשים ושאר מקולס 
בהמה, כבשר בזה החמירו ולא  הרחקה, מדין  והוא  הרעים, לצדדים
על אחרונה  ברכה שיברך  ואחר והדחה, בקינוח  בזה די  אלא 

חדש  הפרי  כתב  וכן עוף. באכילת מיד  מותר טו )הגבינה, ס"ק .(שם
יוסף בבית  קעג )אך  סי ' בבשר(או "ח בין  אמורים הזוהר שדברי כתב

עוף  או בשר  יאכל  לא  גבינה  שאכל ואחר עוף, בבשר ובין בהמה
להרחיק]. צריך  זמן  כמה הפוסקים דעות  לעיל, בהערות [וראה
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בצד גם הוא וכן הרבה, מלמעלה אותו מקדשים
לי ּהאתהטומאה, מסאבין לאס ּתאבא, י  ÈÅÀÄÀÇÂÈÀÈÂÄÅ

ודאי,ו ּדאי אותו מטמאים  להיטמא הבא – ÇÇ
כתוב ּדכּתיב שהרי  מג )– פסוק  ונטמתם'(שם ÄÀÄÀÄÀÅÆ

נטמאיםּבם ', אתם הרי התועבות ,ðבאכילת È
'ונטמאתם ' א ',ותיבת כתוב חסר שהרי ÈÅ

'טומאה'àð'ונטמתם ' של  המשמעות  מלבד ולכן  ,
שהאוכל טמטום, של משמעות גם זו  בתיבה יש

ונטמטם נטמא אסורות ÀÈÃÈמסאב ּותא ,áðמאכלות
מּכּלא  הכי אטימא לאת ּדּכאה רׁשּו ּדלית  ÂÄÈÄÙÈÀÅÀÀÄÀÇÀÈÈÄ

ּדמתּדּכין ּדמסאבּותא זיני  –ּכׁשאר ÄÀÇÄÅÄÀÈÃÈÀÄÀÇÄ
מכל וסתומה אטומה רשותâðטומאה שאין ,

שנטהרים הטומאה סוגי כשאר כך, להיטהר
שהמאכלות לפי  תשובה, כשעושים מהם
שהטומאה  מפני  הלב, את  מטמטמים  האסורות

משאר  יותר אדם של  בגופו כעצם ממש נכנסת 
חפץ האדם אין  ואזי ולחוץ, ממנו שהם עבירות

ותשובה. בטהרה

כראוי  נזהר שאינו מי של עונשו בחומרת עוד  ומבאר
בחלב : מבשר 

זה,ותּו אדם  נענש ועוד מחיון– ּדמסּתפי  ÀÀÄÀÈÅÅÅÈ
רעותּביׁשן מחיות  שמפחד –ãð, ּדהא ÄÈÀÈ

אׁשּתכח ּגדיא בעיניהםּבעינייה ּו שהרי – ÀÅÇÀÇÀÈÄÀÀÇ
על רואים שהם נמצא, גדי הדין , כוחות של

דקליפה  ונוקבא דכר הגדי , צורת את  ,äðמצחו
הם יודעים שהרי לו, מלהזיק חוששים ואינם

בו, שולטים הדין לאּתזקאשכוחות -ויכיל ÀÈÄÀÇÀÀÈ
להינזק, הוא נׁשויכול  ּדבר  צלמא ÀÈËÀÈÀÇÈּדהא 

מ ּניּה האדםאתעבר של הצלם שהרי – ÄÀÂÈÄÅ
ממנו  .åðהועבר

מפחד 
מחיות
רעות
ויכול

להינזק 

.ðבגמרא ראה לט .)עוד  בם',(יומא ונטמתם  בהם תטמאו 'ולא 
עצמו  מטמא  אדם הרבה, אותו מטמאין מעט עצמו מטמא אדם
הזה  בעולם עצמו מטמא  אדם מלמעלה, אותו מטמאין למטה

בחיי  וברבינו הבא. לעולם אותו מג )מטמאין  יא ולכך(ויקרא  כתב ,
'והתקדשתם' אני ', קדוש כי קדושים  והייתם 'והתקדשתם סמך 

אני '. קדוש  'כי  הבא , לעולם בנפש  קדושים' 'והייתם בגוף,
.àðמג )בחייברבנו יא  בם'.(ויקרא ונטמתם בהם תטמאו 'ולא  :

'ונטמתם כן תעשו שאם בגוף, באכילתן בהם' תטמאו 'ולא יאמר
שהלב  והטעם טמטום, לשון שהוא אל "ף חסרה והמלה  בנפש , בם'
בו. שורה  הקודש  רוח  ואין  האסורים הדברים  באכילת מטמטם
והקדמות, היחוד  על מורה הוא  אל"ף שאות מפני  כי שנאמר ויתכן 
ממקום מסתלקת שהשכינה לפי מהמלה, האל"ף  יחסר כן ועל

והחטא . הטומאה
.áðא"נ)דודבכסא ד"ה  ד הראשונים(דרוש  בשם הדברים הביא (ויסוד

יט ) כג שמות חוזרבמכילתא הבשר עם בבישולו והחלב להיות שהיות
רע. וטבע אכזריות באדם שמוליד דם, כאוכל  האוכלו  לכן כדם,
ועזריה  מישאל וחנניה  דניאל על  נאמר שלכן שכתב עוד ראה

יז) א  מדע (דניאל  האלהים להם נתן ארבעתם האלה 'והילדים
נמנעו  שהם להלן בזוהר שמבואר  שכיון וחכמה ', ספר בכל והשכל

עליהם ונחה ליבם, נטמטם שלא זכו לכן וחלב , בשר מאכילת
אולם . של כפתחו פתוח  היה  ולבם  החכמה, רוח

.âðלבו בדמשק את ומטמטם אוטם מכלא , אטימא  כתב: אליעזר 
שבקדושה. דבר  שום מבין ואינו ימיו כל רואה  שאינו ודעתו, ועיניו

.ãðלילה בדמשק בכל שמתפחד  דמסתפי , כתב : אליעזר 
הקדמוני . נחש  של מהקליפות

.äðאליעזר .דמשק
.åð שולחולכן אנכי  'הנה  לפסוק נסמך  גדי ' תבשל 'לא  הפסוק

יתברך ה' לו שולח  בחלב, בשר מאכילת אדם נזהר  שאם מלאך ',
הבני ובעל כהן. חיים ר' הרב בשם מלך  מקדש  ינזק. שלא  מלאך 

ישרה רגל בספרו בחלב )יששכר בשר  הזוהר(מערכת  דברי  הביא
הקליפות  עליו שורין בחלב בשר שאוכל שמי  להלן  הקדוש 
שאר כמו בשר עיני למראה שנראה הגם וכתב: צורתו, ונשתנה
עיקר . שאינו הצל  וכמו אדם, בפני  כקוף רק הוא אבל אנשים,

מאוסטרפליא  שמשון לרבי ידין דן בספר יב )וע"ע  שכתב,(מאמר
מנב"ל ששמם גורסים יש  בחלב בשר האוכל על השורים הקליפות

ישרה וברגל  בחלב )נבו"ת. בשר  בגימטריא(מערכת שהוא  כתב
יעקב  ששלח  הבהמות וכמנין  לעזאזל  שעי"ר בגי ' שהוא תק"ף,

בהמות. תק"ף שהיו שדה , איש  לעשו
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התנאים  דעות את מביא  האיסור חומרת את שביאר אחר
בחלב : עוף  אכילת על 

ּבגבינה לתרנגֹולא למיכל ׁשרי  ייסא ÇÄÅÈÈÅÀÅÇÀÇÀÀÈÄÀÄÈרּבי
ּבחלבא תרנגול,אֹו לאכול התיר – ÀÈÈÈ

אלא  נאסר שלא בגבינה, או בחלב עוף , כלומר 
'בחלב  כתוב  שהרי בחלב , בהמה בשר אכילת 

אם חלב לו שאין עוף  יצא קיג.)אמו' .æð(חולין
ל אסיר ׁשמעֹון רּבי לך,אמר אסור – ÈÇÇÄÄÀÈÄÈ

כדי וזאת מדרבנן, נאסר בחלב עוף  שאף 
ּבי ׁשין לזינין ּפתחא איני ׁש יהיב  –ּדלא ÀÈÈÄÄÄÄÀÈÀÄÄÄÄ

הרעים, לסוגים פתח האדם יתן ל שלא לÅÅ
- נזירא לך',אמרין  'לך  לנזיר שאומרים כמו ÇÀÄÀÄÈ

בכרם תגע שלא רק ולא גדרים, תעשה כלומר ,
הכרם, ממקום תלך אלא סחֹור עצמו, ÀÀסח ֹור

ּתקרב  לא לעבור לכרמא צריך אתה ואם – ÀÇÀÈÈÄÀÇ
את ותאריך תסתובב', 'תסתובב, בכרם, בדרכך
כאן  וכן תתקרב, אל  ולכרם סביב, ללכת דרכך

בחלב, בשר -באיסור ה ּוא ל אסיר ÇÇÈÄÈוּדאי 

בחלב, עוף לאכול לך  הוא אסור ÀÀÈּדח ּומרא ודאי
לּׁשחיטה ּכבעירא ּבי ּה, בו אית שיש – ÄÅÄÀÄÈÇÀÄÈ

נשחטה  שלא כבהמה חמור Çּומאן,çðאיסור 
ּכתיב  מה האי, זאתּדׁשרי  שמתיר ומי  – ÀÈÅÇÇÀÄ

בו כתוב יב)מה ב  הּנזירים(עמוס  את ÇÇÀÆÇÀÄÄ'וּתׁשק ּו
עצמו יין ', הזיר והאדם הוא מותר היין שהרי ÈÄ

הגדר, פורצים ואתם  סייג , לעצמו ועשה ממנו,
רוב  אסרוהו סייג שמשום כאן ממש הוא וכן

גדר  לפרוץ ואין האי,èðישראל ּדׁשרי  מאן ,ÇÀÈÅÇ
האי  ּדׁשרי  כמו ּכמאן זה, את שמתיר מי – ÀÇÈÀÈÅÇ

הרי בחלב עוף בבשר שהמיקל  זה, את שמתיר
יין, הנזיר את שמשקה כמי  –ּוכתיבהוא ÀÄ

ג )וכתוב יד  ּתֹועבה ',(דברים ּכל תאכל ÙÙÇÈÅÈ'לא
בכדי'ּכל',תיבת ּכּלאנאמרה –לאכללא  ÈÀÇÀÈÈÙÈ

לך תיעבת שאתה דבר אפילו דבר, כל  להכליל
ואין  תועבה, בכלל הוא וסייג, גדר משום
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אכילת
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.çðאליעזר .דמשק
.èð.רמ "ק
.ñ.תואררמ "ק סק"ו )בפרי  פט סי ' שאין (יו "ד מכאן  להוכיח  כתב

אלא גבינה, לאחר  בשר באכילת להרחיק שצריך  לעיל הזוהר דברי
כלל , להמתין צריך אין גבינה אחר עוף בבשר  אבל בהמה , בבשר 
גדי בעורו שנראה החומרא את בזה שאין מבואר כאן שהרי

פתח בזה שנותן אלא  לעיל, המוזכרים עונשים ושאר מקולס 
בהמה, כבשר בזה החמירו ולא  הרחקה, מדין  והוא  הרעים, לצדדים
על אחרונה  ברכה שיברך  ואחר והדחה, בקינוח  בזה די  אלא 

חדש  הפרי  כתב  וכן עוף. באכילת מיד  מותר טו )הגבינה, ס"ק .(שם
יוסף בבית  קעג )אך  סי ' בבשר(או "ח בין  אמורים הזוהר שדברי כתב

עוף  או בשר  יאכל  לא  גבינה  שאכל ואחר עוף, בבשר ובין בהמה
להרחיק]. צריך  זמן  כמה הפוסקים דעות  לעיל, בהערות [וראה


