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א')ּבּבּבּבּהּהּהּה:::: כ"ו, (דברים ¨

 úòá óà  áöîå úò ìëá úåòéá÷á ú"éùäá  äðåîà ' éçá åðééä ,õøàä ìà àåáú  éë

äðéàù úå÷áãäå  äáäàä éåìéâá ,ì"úòìã øéùä øøåòúî æ"éòù ,úåîìòäå úåøúñä

äìåàâä éåìú åáù øúëä øåàå ,øáãá  äéåìú

 éãéîìúá  úå÷áã é"ò àåä äðéëùá úå÷áã [à

íé÷éãöá úåøù÷úä  åðééäã , íéîëç

ìîò é" ò ,' úé åúå÷ìà øåàá ãéîú íéððåáúîù

äøåúä

 äðä לקיים הוא עלמא בהאי  היהודי  עבודת עיקר

תדבק  כ')ובו  י', דבוק (דברים  תמיד  להיות 

חז "ל ואמרו בבוראו, וליבו (כתובות במחשבתו 

ע"ב) ה'קי"א  כי  והכתיב בשכינה לדבוקי אפשר וכי 

לתלמיד  בתו  המשיא כל אלא אוכלה, אש אלהיך 

והמהנה  חכמים, לתלמידי פרקמטיא והעושה חכם,

כאילו הכתוב עליו  מעלה - מנכסיו  חכמים תלמידי

התניא  בעל רבינו  שביאר  וכמו בשכינה, מדבק 

במדרגת הוא שהחכם פירושו  חכם שתלמיד זי"ע

בעולם  דבוק שנמצא מי  הוא והתלמיד  האצילות ,

מי אולם דאצי ', חכמה עם שייכות  לו ויש הבריאה

לא  אזי  - דאצילות  החכמה עם שייכות לו  שאין

בת "ח  להתקשר  צריך וע"כ  חכם, תלמיד  לו  יקרא

עת בכל ודבקות התקשרות להם שיש אמיתיים

- שכליים ויראה אהבה להם ויש בהש"י,

דרך  ית ' אלקותו  באור  זמן  בכל שמתבוננים

נקרא  וממילא שעה, בכל בה שעמלים הק ' התורה

הק '. בשכינה דבקים שהם הדבר

 ãéîú éãâðì 'ä éúéåù  íéé÷ì  äãåáòä ø÷éò [á

àúéàå,רשב"י הוא שכינתא אנפי  מאן בזוה"ק 

בה  והאריך  הליקו"מ שמביא ע"ד  והוא

עבודה  היא בהצדיק להתקשר  שהעבודה נתן  ר'

כולה, התורה כל תלוי  שבה ושרשית  עקרית

שעיק  בזה, לקיים והענין הוא היהודי עבודת  ר

תמיד  לנגדי ה' ח')שויתי  ט"ז , כלל (תהילים  שהוא

לפני ההולכים הצדיקים ובמעלת  בתורה גדול

א')האלקים א ', או"ח הגר"א(שו"ע  ובהגהות  (שם),

בדגל  איתא ועד "ז הצדיקים", מעלת כל "וזה איתא

עה"כ  אפרים ס "ו)מחנה כ"ח, חייך (דברים  והיו 

לנגדו ותולה שם האדם שבאם מנגד , לך תלאים

אזי בהש"י עת  בכל ודבוק שחושב החיים חיי את 

יוכל  אז שרק בחייך , תאמין ולא ויומם לילה ופחדת

ולילה  יומם לפחוד באמת  שמים ליראת לזכות

ה' שויתי  שיקיים בתנאי  והכל ה', האדון מפני

הבורא  מדבקות  דעתו  יסיח שלא תמיד לנגדי

מצדיקי חושב שהאדם שע"י  הצדיקים, והתקשרות 

חיים, באלקים בדבקות אותו  מקשר  עצמו זה אמת 

שחושב  וע"י שכינתא, אנפי הם עצמם הצדיקים כי

ובו ית ' בבורא לדבקות זוכה ובעבודתם בצדיקים

כל  כי  הגאולה כל תלוי  הענין  בזה וכן תדבק,



לנפשך  חכמה דעה ד

מן  היוצא מהשם וביותר מ"ב בשם תלויה הגאולה

נג"ד  - שמרם" כבבת ייחודך דורשי  גבור "נא

ש'מים כ'בוד - נגד "י  בבחי ' דהוא (כדאי'יכ"ש ,

זי"ע) מקאזניץ  להרה "ק  ישראל  שהאדם בעבודת  ,

להסיח  לו  ואסור  שמים כבוד  לנגדו  לשום צריך

הבורא. מדבקות  דעתו 

 úòã çéñî ïéàù  åðééä é"àá äáéùé [â

äæ øáãì íéòéøôî íéøøåòúîù àìà ,äðåîàäî

 åäæå הארץ אל תבוא כי והיה הכתוב שאמר

וירשתה  נחלה לך  נתן  אלהיך  ה' אשר

שמחה לשון  אלא והיה אין  בה, (בראשית וישבת

מ"ב) האדם רבה  כאשר  הוא השמחה שעיקר -

בבחי ' היינו  ישראל בארץ קבע בדירת  לדור  בא

אפ' מהאמונה דעתו מסיח שאינו  האמונה, מקום

באיזה  קבע בדירת לדור  שבא כאדם קלה לשעה

בא  שהאדם שבשעה לידע צריך אמנם מקום.

בארצות ולדור אמונה של העולמות לאלו להיכנס

הבורא  מדבקות  דעתו  הסיח לבלתי  ורצונו  החיים

מ  כל ובאים צצים אזי  מפריעים ית ', יני 

לפי הן  רעות , מחשבות  מיני  כל ומתעוררים

גופו מצד  והן בהם, שנמצא והזמן המקום

וכל  חיים, באלקים מדבקותו למונעו  שמתעוררים

אמת, דבקות  שלו  הדבקות  אין כי  מחמת זה

מקום  בכל באלקיו להתאחד השכיל לא באשר 

הי "א  כמעשה לעשות  שבא בבחי ' וזהו מצב, ובכל

הכתוב אמר  שע"ז  טו)סממנים, כז ארור (דברים 

שעושה  מי כנגד ומסכה, פסל יעשה אשר האיש 

אלקותו אור  עם מתאחד  שלא בפ "ע מציאות  איזה

אינו המקום שזה לעצמו  במה איזה ובונה ית',

חיים. מלך  פני  אור עם מתאחד

 éúéîà  úå÷áã íéùç ïéà  äðåîàä ' éçáá [ã

 ÷"äåúä ãåîéìáë ú"éùäá

 àúéàåרוחנית מדרגה שכל הק' בהאר"י

המלכות אזי  מקבל אנפין  שהזעיר 

אחת מדרגה מקבלת האמונה שהיא הקדושה

המוחין  ממשיך הז"א כאשר  וכגון  מהז "א, פחותה

הרוח, בחי ' אלא מקבלת המלכות אין דנשמה,

לא  המלכות אזי הרוח בחי' מקבל הז "א וכאשר 

הז"א  כאשר והנה הנפש . בחי' אלא בה נמשך 

הק' האר "י  אומר המלכות עם באח' אח' עומד 

בחי ' מקבלת והנוק ' הנשמה בחי ' מקבל שהז "א

הז"א  כנגד  שהיא שהתורה הדברים וביאור הרוח.

ולהשכיל  דנשמה המוחין בה ולהשיג לקבל יכולים

אמנם  ונישא, רם דבר  היא שהתורה ולהבין

בכל  שחושב זו בחי ' דהיינו המלכות היא בתפילה

כי בה ממשיכין אין בתחילה הש "י , בדבקות  זמן 

שאין  - מוחין  שום ללא והרוח הנפש  בחי' אם

ורק  האמונה, באור זמן בכל לחיות כיצד יודעים

תענוג  איזה מרגישים הק' התורה לימוד בשעת

המלכות אמנם הש "י , אל והתקשרות ודבקות 

בה  משיגים ואין  רוח בחי ' אלא בה אין הקדושה

אמיתיים. מוחין 

 óà ,äéç 'éçá ' ÷åð úìá÷î ,äøéñðä úòùá [ä

äîùð 'éçá àìà à"æá êùîð ïéàã

øîåàå הו"ק בחי' בו יש  שהז"א הק' האר "י 

דאבא  מוחין שהם דב"ן והו "ק  דמ"ה

יוצאים  הדורמיטא בשעת ואח"כ  דאימא, ומוחין 

נסירה, ונעשית דיליה, מוחין בחי ' כל הימנו

דב"ן  הו"ק שהם דאימא המוחין  שבחי ' דהיינו

לז"א  כשיש  כלל שבדרך ואף הנוק ', תוך  נכנסים

אם  כי  בנוק ' נמשך אין  דנשמה המוחין  בחינת

האר "י אומר  הנסירה, בשעת  עכ"ז  הרוח, בחינת

של  עצמית בחי' הנוק' תוך  ממשיך הז "א הק',

שבדך  שאף הוי "ה, ריבוע בבחינת שבו הנשמה

הוא  יכול החיה בחי' בו נמשך כשהז"א רק  כלל

בשעת אמנם הנשמה, בחי' המלכות אל ליתן

בחי ' רק בו  אין  שהז "א שאף חידוש יש הנסירה

מבחי ' חלק  מקבלת  המלכות  אפ"ה נשמה,

נעשה  וזה הוי"ה, ריבוע בבחי ' דיליה הנשמה

מדרגה  נמצאת  המלכות  כי  חיה, לבחי ' לה ונחשב
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אצל  שנקראת  והמדרגה מהז "א, למטה אחת 

החיה. לבחי' המלכות  אצל נחשב נשמה הז "א

- ì"úòìã øéù -  ä"éåä  íù  òåáéø ïéðò [å

 éåìéâ ïë ,øúåé  ìåãâ øúñääù  ìëëù  äìâîù

 øúåé ÷åîò ,íù  äùòðù úå÷áãä

ïéðòå שהוא - בזוה"ק  איתא - בריבוע הוי"ה

לבוא, לעתיד שיתער השיר בחי '

הוי "ה  דהנה הוא לבוא דלעתיד  הניגון  ומשמעות

המדרגה  בבחי' הוא יהו "ה, יה"ו, י"ה, י ', - בריבוע

הקשה  הבחי ' והוא ניצוצין , הרפ "ח של הרביעית

לבוא  לעתיד  שיתער והשיר אותה, לתקן ביותר 

הסתרה  שישנה שככל - האמונה של הניגון הוא

יותר  ושמח שש  האדם כן  יותר גדולה והעלמה

חז"ל  בדברי שאיתא וע"ד בבוראו, אומן באמונת

בחוקותי) כהנים העושים (תורת  מועטין  דומה שאין 

משל  התורה, את  העושין למרובים התורה את 

הכנסת לבית שנכנס  לאדם - דומה הדבר למה

וכאשר  מתפללים, אלפי באלפי וגדוש  מלא שהוא

מתגדל  אזי - מבורך  יש "ר אמן כאחד  כולם עונים

רק  מתפללים מכאשר יותר  שמים כבוד  ומתרבה

חכם  תורת  בספר  וביאר  אדם, בני  מנין איזה

הצדיק  כאשר דומה ואין  פירוד  בחי ' היינו דריבוי 

שאז  הש "י  אל והריבוי  הפירוד בחי ' כל מאחד

והיינו התורה, את  העושין  מרובין בחי' נעשה

ויותר  יותר הישראלי איש  על שעובר  שככל

של  במצב שיהא הגורמים ובלבולים הסתרות 

אזי הש"י אל הכל ומחבר מחזיר הוא כאשר פירוד,

ועפי"ז  בבוראו, יותר ונפלאה גדולה דבקות לו יש 

בבחי ' נקרא האצילות עולם שלפיכך התו "ח מבאר

ועולם  יה"ו , היצירה ועולם י"ה, הבריאה ועולם י ',

יהו"ה אפקיד העשייה בידך בכוונות  ברש"ש (כנזכר 

ורוחי) נמוך , למקום שיורדים שככל הדבר  טעם

אלקים  פני הסתר של למקום שנופלים וככל יותר 

לבוא, שלעתיד הניגון ומעוררים מגלים כן  - חיים

וכולם  בו נגן מיטיבים כבר שהצדיקים ניגון  שיש

במקום  שנמצאים שככל לבוא לעתיד  בו  יתעוררו

מאחדים  גופא זה ומקום יותר, פנים הסתר  של

וזמר  נאה ניגון מתגלה כן - חיים באלקים בדבקות

עולם  של הדבקות  כי  יותר, ומסולסל עמוק 

של  הדבקות  אך בלבד , י ' בבחי' רק  הוא האצילות 

שההסתרה  ככל כי יהו"ה, הוא העשייה עולם

יותר  דבקות שם מתגלה כן  יותר  ועמוקה גדולה

חיים. באלקים

, óñåé ïá  çéùî  ìù åøåà øéàî åìà  íéîéá [æ

ìãåâ  úòùá óàù ,éúéîàä  ìåèéáä ãåñá

 úå÷áãî  åîöò ãéøôî ïéà úåðåéñðäå  äøúñää

 øéùä øøåòúî à÷ééã æ"éòå , ä"á íå÷îä

ì" úòìã

äúòå שאיתא כמו  השישים ליום באים שאנו 

ע"א)בזוה"ק קי"ט, שהשישים (בראשית

י"ז  שמיום - אלול י"ז יום עד ס"ו שנת  סוף לפני יום

- ס "ז שנת לבחי ' בהעלמה שייכים המה ואילך

כהנים, ברכת של אותיות השישים בבחי' שהם

של  האור מאיר שבהם שנים הוא"ו משתלם בהם

הוא  יוסף  בן  שמשיח הוא"ו, בבחי ' יוסף  בן  משיח

שהם  דמ"ה הו"ק בבחי' דבינה דחכמה האור  בבחי '

יכולה  המלכות  אין בד "כ שהנה דנשמה, המוחין

בחכמת גדול כלל זה כי  דמ"ה, דו"ק האור זה לקבל

מחצית רק לחלקה לוקחת  שהמלכות הקבלה

הנשמה  בחי ' בו  נמשך כאשר  וגם הז"א, ממדרגת 

הרוח, לבחי ' אם כי בה להמשיך יכול הוא אין 

ולמטה, החזה מן באח' אח' עומדת  היא זה שמשום

היא  שיכולה הדבר  נתחדש  הנסירה בשעת אמנם

אותיות ריבוע מקבלת  והיא דמ"ה הו"ק בחי ' לקבל

יוסף , בן  משיח של אורו  החכמה מאור שהוא הוי"ה

האמיתי הביטול בסוד הוא יוסף בן משיח כי

ושום  דבר שום לו  מפריע שלא עד  באלקות 

שכתיב  היהודי  מרדכי  אצל וכמו  שבעולם, מציאות 

שבעולם הע"ז  בכל שכפר ע"א)אצלו  י"א (מגילה 

ושום  ע"ז שום בעדו עיכב ולא הפריע שלא והיינו

ממנו, זע ולא קם ולא שבעולם ומקטרג מסטין

והעלמה  ההסתרה במקום שנמצא ככל ואדרבה



לנפשך  חכמה דעה ו 

הניגון  לעורר  יכולים שם והפירוד הריבוי ובמקום

ההסתרה  בעומק  שאפי ' עד  לבוא, לעתיד  שיתער 

בכל  כופר הצדיק דייקא, שם העשיה, עולם של

העשייה  עולם את ומעלה ומרים שבעולם הע"ז

בסוד  וזה ית"ש, כבודו שם את  ומפאר  ומגלה

האור  ומתגלה מאיר שאין  הנסירה, בשעת  שדוקא

בחי ' נעשה הנסירה בשעת כי קוב"ה, של

צריך  דייקא אז  פניו, מסתיר שהש "י  הדורמיטא

באמונה  אומן  באמונת ולהתאמץ להתחזק הצדיק

ממשיך  שהוא יהו"ה יה"ו , י "ה, י ', של האמיתית

משיח  עצמות של מדרגה והיא דמ"ה, הו "ק  מבחי '

כי לנוק ' להמשיכה הז"א יכול אין  שלעולם יוסף, בן

הז"א  של עצמית מדרגה בה להמשיך יכולים אין 

והוא  בו, נמשך מאשר פחותה מדרגה אם כי

ולהמשיך  להשפיע יכול שאין הצדיק  כדוגמת

מדרגה  אם כי שלו  העצמית  מדרגה בחבירו 

לתלמיד  שיש הנסיון  בשעת  משא"כ משלו , פחותה

ואינו בנסיון  עומד והוא מרבו  ונבדל נפרד להיות 

ומובדל  מופרש  להיות  שבעולם אופן בשום מסכים

ברבו ונפלאה גדולה לדבקות זוכה אזי מרבו,

קיבל  מאשר יותר רבו  של השכליים עצם ומקבל

איזה  ליהודי יש  כאשר הדין  והוא הנסיון, קודם

ועומד  ית ' הבורא מאת ח"ו מתרחק להיות  נסיון 

מדבקות מתפרד ואינו בנסיון ותעצומות בעוז 

משולש  כפול פשוט בשיר  נגן יודע ואדרבה המקום,

יכולים  כן  יותר ונמוך  עמוק שהמקום שככל מרובע,

מקבל  אזי  קדשו, שם כבוד שאת ביתר  בו  לגלות

קודשא  עולם של מצדיקו  - עצמו הצדיק של האור 

שהוא  דמ"ה ו"ק של האור  בו שיימשך  הוא, בריך

הז "א. של האור  עצמות 

 é"ðáì é" ùä ïéáù  úéøáä  çéëåî äæáå [ ç

 ïéøúë ,øáãá äéåìú  äðéà úå÷áãäå  äáäàäù

íäéðù 'éçá  äùòð  äæáå ,ïéùøôúî àìã ïéòéø

íéåù

êëéôìåמקבלת אז שדייקא הק' האר "י אומר

להיות שייך  אין  כי הלידה כח הנוק'

כאשר  במדרגתם שווים כששניהם אם כי  לידה

לקבל  וא"א מהז"א, מעצמיו עצם מקבלת הנוק '

מקושרים  כאשר  אם כי  הז "א של עצמית  מדרגה

כי ודורמיטא, נסירה של במצב גם הש"י אל באמת 

אמת, ואהבת  עולם אהבת להיות צריכה האהבה

ריב  של במצב גם מתפרשין שלא רעים שני וכמו 

היא  רעהו  את  איש  שאהבתם הסימן  שזהו  ומדון 

ישראל  בני  וכן בדבר, תלויה שאינה אמת אהבת 

שהוא  מצב שבכל עולם ברית הש "י  עם כרתו כבר 

יתפרדו לא והעלמה הסתרה כשיש  מזה גם זה

נצחים. לנצח ודבוקים חבוקים וישארו 

 éçá  ÷áãäì ìëåðù ,íééçì  åðøëæ íéù÷áî [è

 úøéëæ é" ò , äøéñðä ïîæá óà áöî  ìëá íééçä

 úåéåëìî 'éçáá ú"éùä íò é"ðá  ìù úéøáä

 úåøôåù  úåðåøëæ

 äæå שמזכירים שופרות , זכרונות  מלכויות  ענין 

שגם  קונם, עם ישראל לבני שיש הברית 

ובחשכה  ובעיות , קושיות ליהודי  שיש  במצב

הש"י, אל עצמו ומחבר מקשר מ"מ יתהלך,

גדולה  הסתרה של במצב שנמצא ככל ואדרבה

וביתר  שאת ביתר בבוראו עצמו מדבק כן  יותר 

של  גמר  שהוא השישים יום של הגילוי  וזה עוז .

צריך  שאזי הפירוד , בסוד הבינה של האש  בחי '

דו"ק  האורות בבחי ' יוסף בן  משיח של האור  לקבל

השיר  שורש  שהוא הוי"ה הריבוע בבחי ' דמ"ה

יוכל  שהתלמיד  לכך והשורש  לבוא, לעתיד  שיתער 

הפחותה  מדרגה רק  ולא הרב דברי  עצמות לקבל

חז "ל שאמרו מה בסוד - ע"א)ממנו  ה ' לא (ע "ז

שנין , ארבעין  עד  דרביה אדעתיה איניש קאי

אל  לבוא שצריך  בסוד הם שנה ארבעים וענין

ולא  בנסיון  שעומד  שמי  הנסירה, של המדרגה

לקבל  זוכה ברבו  מההתקשרות פעם בשום נפרד

שזכה  מי הדין הוא וכן ממש, רבו דעת  ולהשיג

זוכה  אזי  שיהיה מצב בכל בבורא להתקשר 

מגלה  והש "י  בבוראו, יותר  ונפלאה גדולה לדבקות

עד  דמ"ה, הו "ק  בבחי' ההתגלות עצמות  מבחי ' לו 
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כלי ומקבל לגמרי , ברבו כלול נעשה שהתלמיד 

זה  שכל אמיתית , להולדה לזכות  שיוכל הלידה

הנסירה, בשעת עצמו  ומחזק מעמיד האיך  תלוי 

זכרנו ית' מהבורא שמבקשים מה עיקר  ושזה

הוי "ה  לאור שנזכה בחיים חפץ מלך  לחיים

תהא  שהמלכות עד דמ"ה ו "ק  של הגילוי  ולעצמות 

נזכה  שהוא מצב ובכל הז "א, בעצמות נכללת

שאין  הדבר יתגלה ואזי החיים בחיי  להתדבק

ואדרבה  בוראו , מאת  והבדלה פירוד שום ליהודי

ויותר  יותר לגלות יכול והפירוד  ההסתרה במקום

במאצילו. ולהתדבק  ית' כבודו את

 àéä äøéñðä  úòùá  åðééä úøæâù  äî åðéùò [é

íé÷éúîîå íéðå÷éúä ìë  íéùåò é"ðáùë , äøæâä

íéðéãä  ìë

äæáå מזידיטשוב אייזיק  יצחק ר' הרה"ק מבאר

ט "ו)הכתוב כ "ו, ממעון (לקמן  השקיפה

ואת ישראל את עמך את  וברך  השמים מן קדשך 

לאבותינו נשבעת כאשר  לנו  נתתה אשר האדמה

ממעון  השקיפה הק ', ופרש"י ודבש , חלב זבת ארץ

אתה (ספרי)קדשך . עשה עלינו שגזרת  מה עשינו 

שאמרת לעשות שעליך  ג ')מה כ"ו, אם (ויקרא 

גזרה  שהנה בעתם, גשמיכם ונתתי  תלכו בחקותי

בשעת לעמוד זוכים דכאשר - נסירה בחי ' היא

התיקונים  כל לעשות  והנסירה הדורמיטא הנסיון 

לגלות ואדרבה שם, אשר הדינים כל ולהמתיק 

מרובים  בסוד ית ' כבודו את  עוז וביתר  שאת ביתר

מה  יעשה הש"י אזי  התורה, את העושים

קדשו. ממעון  לנו  יריק  הטוב ושפע שהבטיחנו 

 àåä ,ì"úòìã øéù ,ä"éåä òåáéø  ùøåù [àé

 à"à  íìåòá

äðäå,יהו"ה יה"ו , י "ה, י ', של השיר  שורש  באמת 

אנפין , אריך  בעולם יותר  גבוה במקום הוא

בסוף  שלו הכלי בחי' מקבלת  שהמלכות אלא

הוא  דמ"ה הו "ק  בחי' מסתיים כאשר  יום, השישים

עצמות מקבלת  היא שאזי יוסף , בן  משיח של האור 

לתפוס  שזוכה ומי  דנשמה, חכמה דבחי ' האור 

לקבל  זוכה בסופה הבינה של האור בזה ולאחוז

לעתיד  שיתגלה בשיר  ולהתעורר  האמונה שפע

יותר  יכולים פירוד יותר שיש שבמקום לבוא,

ואין  הע"ז בכל כופר הוא כאשר  שמים, כבוד  לגלות

מקום  איזה שיש לחשוב ומסכה פסל עושה הוא

שיש  במקום וגם עולם, של מאלופו  ח"ו  פנוי  שהוא

עשר  אחד  לבחי' נופל הוא אין  והסתרות  מניעות לו 

עשרה  לבחי' נכנס אלא הקטורת , סממני  י"א בבחי '

ודעת מטעם למעלה בבוראו להתאחד דקדושה

זוכה  בכך אשר  לבוא, שלעתיד השיר  ולגלות 

ומבקש  שרוצה העליונה הכוונה לפעול - להולדה

מעימנו. הש"י

 úåøøåòúäå úåøéæâ  úåøøåòúä úàæä  úòá [áé

 ÷áãäì é"ðá åìëåé à÷ééã æ"éòù , äøéñðä 'éçá

,êùôðì -  äîëçã  úòã 'éçáá ' úé íìéöàîá

åìà ìëá ïîåà úðåîàá íé÷æçúîù é"ò

 úåøúñää

 åäæå דהנה לראשך, כתר והיא לנפשך  חכמה דעה

הזוה"ק  דברי  ליבו על להשים אחד כל צריך 

ועומד  תלוי  ושש שישים שנת  של יום שבשישים

ישראל  בני והאמנם ישראל, עם על גזרה למעלה

מחצה  עושה שתפילה בסוד  הדינים להמתיק  זכו 

לאה, עם הייחודים לעשות שזכו  לעילוהיינו  (עיין 

תצא) כי דייקא פר' הוא הייחוד שלמות אמנם

השישים  אלו  דהנה רחל, עם גם נעשה הוא כאשר

מי"ז  כי באלול, י "ז  עד וזמנם תמוז  בי "ז  התחילו יום

והתחלה  שורש  שהוא הק' בהאר"י איתא באלול

שמשנת הזוה"ק  אומר ועכ "פ הבאה, השנה של

דחכמה  האור  מאיר ושש  שישים שנת  עד  שישים

יוסף . בן  דמשיח האור שהוא דבינה

 äðäå בז"א דנשמה דחכמה האור זה מאיר  כאשר

החכמה  בחי' לקבל יכולה המלכות  אין 

וכדוגמת דב"ן, הו"ק בחי ' אלא דמ"ה הו "ק  בבחי '
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כי לו  להשפיע יכול הרב שאין  התלמיד עם הרב

עומד , הוא שם מאשר  פחותה אחת מדרגה אם

וזה  העצמית , מדרגתו לתלמידו  לגלות יכול ואין

אין  כי  לתלמיד הרב בין  שלם ייחוד  יהא שלא גורם

הדין  הוא וכן  מדרגתו , עצמות לו  למסור יכול

בבוראם  להיכלל יכולים ישראל בני אין  זה שמחמת

מבחי ' פחותה במדרגה הם תמיד כי  להם כראוי

הגזרות ענין הש "י  מביא ולפיכך הז"א, התגלות 

הם  שהגזרות למעלה שיש האישים והתעוררות 

על  והסתרה ריחוק  נעשה דכאשר  הנסירה, בסוד

אליו הבורא בהתגלות  רואה שאינו האדם

את אהבתו  אם אותו ובודקין  בוחנים אזי  והשגחתו,

כי בדבר, תלויה שאינה אמת אהבת  היא בוראו 

נפשו ובכל לבבו בכל בוראו  את  שאוהב האדם

דבר  עליו  מביא הש"י שאין ומכיר יודע מאודו ובכל

הטוב  דרך כן כי טובתו , לתכלית  הוא אין  אשר 

אליו, ולקרבם לנבראיו להיטיב ית' ורצונו  להיטיב

להשכיל  צריך  אזי בהיפך  ח"ו נראה כאשר וגם

א"א  הדעת  שזאת ונוראה גדולה דעת  ולקבל

החכמה, דבחי ' דעת  היא באשר  לקבלה, בסתמא

החכמה  בחי' בד "כ לנוק ' להמשיך  יכול הז"א ואין

כביכול  שהמלכות בשעה דייקא אמנם דנשמה,

בחי ' מהז "א לקבל היא יכולה ממנו ונגזרת  נבדלת

של  דנשמה המוחין פנימיות שהוא הוי"ה ריבוע

דמ"ה. הו"ק

 íäå שנמצאים שככל האמונה גודל של אורות 

כאשר  גדולה והסתרה ירידה של במקום

אדרבה  אזי  ית' הבורא עם שם מתאחדים

המרובים  בסוד  רוח נחת  יותר  להש "י  משפיעים

אנשים  יותר שיש שככל התורה, את העושין 

ומת מתגדל כן ית' שמו  את כבודו,שמקדשים רבה

ופירוד , ריבוי לבחי' גורם הוא הסתרה כל וכן

שמו את  מקדש  הוא והפירוד  הריבוי במקום וכאשר 

אמת לדבקות  וזוכה כבודו  ומתרבה מתגדל אזי  ית'

דבקים  כ "כ שהיו אמת  שהצדיקי  וכמו  בבוראו ,

שהשכינה  האיך  רואות עיניהם היו הק ' בשכינה

ובכל  פרטים והפרטי הפרטים בכל מתגלה הק'

בתכלית והכל מישראל נשמות ריבוא שישים

זאת לקבל לזכות יכול יהודי  וכן  ממש, האחדות 

ביותר  ידבק  הנסירה בשעת שדייקא הדעת

בבחי ' לבוא לעתיד של הניגון ויגלה הק ' בשכינה

פנימי הכלי  של האור  שהוא יהו "ה, יה"ו , י"ה, י ',

שווה  המלכות נעשית ידה שעל דבינה דחכמה

אצל  התלמיד וכמו הולדה, וכח כלי ומקבלת לבעלה

ונבדל  נפרד  להיות לבלתי בהנסיון עומד  שאם רבו

נכלל  להיות  רבו  שכל לקבל זוכה פעם בשום מרבו

מניחים  שאין ידי  על ישראל בני  וכן  ברבו , לגמרי

זוכים  אופן בשום בבוראם ודבקותם אהבתם

התשובה. עיקר שזה במאצילם, להיכלל

àåäå' בבחי לבוא לעתיד שישירו האמיתי הניגון

עליונה, החכמה מן  שיקבלו  הוי "ה ריבוע

êùôðìבסוד   äîëç  äòãהדעת לקבל שצריך 

בסוף  עומדים שאנו עתה ובפרט דמ"ה הו "ק  דבחי'

הכושר  שעת הוא ס "ו  שנת  של יום השישים

בשלמות, הדעת זאת לקבל הזמן  מצד האחרונה

להשיגה  ויכולים נצחי הוא  רוחני דבר שכל  (ואף 

שדייקא  יש אך הזמן  מן ולמעלה  המקום  מן למעלה

בקלות) יותר זאת  להשיג  יכולים  רצון וכאשר בעת ,

אזי הוי"ה הריבוע של האור  בזה לתפוס  זוכה יהודי

שזוכה  וכלומר  עלינו" שגזרת מה "עשינו מקיים

להתעורר  בכדי  גוזר  שהש "י  הגזרות בסוד לעמוד 

הש "י זה ובזכות מרובע, משולש כפול פשוט בשיר

להשפיע  השמים מן וישקיף לנו  שגזר  מה יעשה

- ואזי וברכה. טובה שפע øúëלהם àéäå

êùàøìמקבלת שהמלכות הכלי זה שמכח -

בתחילה  כי  לבעלה, עטרה להיות אח"כ  היא יכולה

העשרה  בבחי ' דחיה המוחין  בחי' מקבלת היא

היחידה  של לייחוד  זוכה היא ואח"כ  נגינה, מיני

בבחי ' מרובע משולש  כפול פשוט השיר שהוא

קולך הרם א')כשופר נ "ח, השופר (ישעיה שע"י 

נגן  ולהיטיב חדש השיר  לשיר להגיע זוכים

בתרועה.
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 á  íé÷áã  úåéäì  äëæðù ø"éäéå [âéìëá ú"éùä

 áúëðå ,ãéîú éãâðì ' ä éúéåù  íéé÷ìå ,áöî

 à"áá ö" åâàéáìå íéáåè  íééçì øúìàì íúçðå

é"ùäå לעורר נזכה שעתא שבהאי יעזרנו

למעני של ית' הבורא של חינם המתנת

אעשה י"א)למעני מ"ח, מלך (ישעיה הוא הש "י  כי ,

החסד  לעורר אלא צריכים אנו ואין בחיים חפץ

למענך  בחיים חפץ מלך לחיים זכרנו ולבקש חינם,

ויחתמו יכתבו ישראל בני  ומיד ותיכף  חיים, אלקים

להיות ונזכה ונחת , שמחה מתוך לחיים לאלתר 

ה' יראת תהיה ותמיד  לעולם, החיים בחיי  דבקים

- ירושלים לבנין ונזכה נחטא, לבלתי  פנינו על

ה' שויתי  - עיננו לנגד  שנשים ע"י שלם יראה

והעלם  הסתרה של במצב ושגם תמיד, לנגדי

כל  האיך  לראות  שאת  ביתר  בבורא נתדבק

ועיננו חיים, מלך פני  באור  דבקים הברואים

ציון  ה' בשוב יראו בעין ועין  מלכותך תראינה

בב"א. ברחמים צדק  גואל בביאת



לנפשך  חכמה דעה י 

תשע"זשפטים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז שפטים פר' של"ס

ללללׁשׁשׁשׁשבבבבטטטטייייךךךך ללללךךךך ננננתתתתןןןן אאאאללללההההייייךךךך הההה'''' אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשׁשׁשׁשעעעעררררייייךךךך ּבּבּבּבככככלללל ללללךךךך ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ווווׁשׁשׁשׁשטטטטררררייייםםםם ¨¤¨§¦¨§¥Ÿ§¦§Ÿ§¦¦¤§¨§¨§¨¤¨£¤¡Ÿ¤¨Ÿׁשׁשׁשׁשפפפפטטטטייייםםםם

תתתתּקּקּקּקחחחח ווווללללאאאא ּפּפּפּפננננייייםםםם תתתתּכּכּכּכיייירררר ללללאאאא ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט תתתתּטּטּטּטהההה ללללאאאא צצצצדדדדקקקק:::: ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ההההעעעעםםםם אאאאתתתת ©¦Ÿ©¤¦§¨Ÿ©¦¨¦§Ÿ¤¤©§¦¨¨¤§¨§ווווׁשׁשׁשׁשפפפפטטטטּוּוּוּו

צצצצּדּדּדּדייייקקקקםםםם:::: ּדּדּדּדבבבברררריייי ווווייייססססּלּלּלּלףףףף חחחחככככממממייייםםםם עעעעיייינננניייי ייייעעעעּוּוּוּורררר ההההּׁשּׁשּׁשּׁשחחחחדדדד ּכּכּכּכיייי יח"-י"ט)ׁשׁשׁשׁשחחחחדדדד ט"ז, (דברים Ÿ©¦©Ÿ©§©¥¥¥£¨¦¦©¥¦§¥©¦¦

'æ  íä ÷ãö èôùîå ø"â ñ" ä íéøèåùå  íéèôåù

äéìò êøãá àåä  íéîòôìå  ú"æ ãåñá úåøé÷ç

 ïåéìòä  ìù ú" æì ïåúçúä  ìù ø"âî

 íéèôåù צדק בצמח איתא וגו ' לך  תתן ושוטרים

שופטים) התורה  שופטם (אור  דענין

שורש  אמ"ש  סוד ובינה חכמה כתר  הוא ושוטרים

דכולהו  כללא אנן  רשב"י שאמר וכמו  (דהיינו הכל,

כח"ב) כנגד  שהם אבא ור ' בנו אלעזר  ור ' ,רשב"י

כנגד  ז "ת  בחי ' הוא צדק' משפט העם את  'ושפטו

לפעמים  והנה כפר "ת . בג"ד כנגד  והוא חקירות, ז'

שה"ס  מאמ"ש דהיינו הז"ת אל מהג"ר  לרדת צריך

בג"ד  סוד  ז"ת שהם חקירות  לז ' יורדים שופטים, ג'

צדק , משפט העם את ושפטו  כמ"ש כפר"ת,

ספירות, עשר כולל הג"ר הנה גיסא ומאידך 

ג"ר  בחי ' שהוא אחד  מעולם לעלות צריך  ולפעמים

ז "ת לבחי' שהוא עליון יותר  לעולם מעשר , הכלול

היה  שתחילה רשב"י וכמו  עליון, היותר  העולם של

ואח"כ  תנאים, י' היו ושם רבא אדרא של המדרגא

ז' רק היו  זוטא באדרא ושוב תנאים ג' נסתלקו

עליונה, יותר  למדרגה שעלו בגר"א ואיתא תנאים,

בבעה"ת וכמבואר  העליון, של ז"ת בחי' שהוא

זוטא  ואדרא שניות , לוחות  בחי ' הוא רבא שאדרא

אינם  חקירות  הז ' לפעמים כי ראשונות , לוחות בחי '

העולם  של הז "ת  שהוא לדעת  עליה אלא ירידה

עליון . היותר

 êéøöå äìôúå  äøåú ñ"ä  íéøèåùå  íéèôåù

'â ãâðë  íéèôåù 'â ãåñå  äæá äæ íúåà ìåìëì

 êùîá íéãîåìù äøåúä  ìë ììëð íäáå  úåìôú

íåéä

äðäå ה בחי ' הוא ושוטרים צדיקים שופטים

במים  וכמ"ש ותפלה בתורה שעוסקים

קמ"ה)אדירים שהוא à(דף התפלה ה"ס  שופטים וג' ,

וצריך  מעריב, מנחה שחרית  תפלות  ג' בחי '

_________________________

שם:א . אדירים מים וגו')ז"ל כסאך ' מכון ומשפט 'צדק הכתוב העם (בביאור את ושפטו ושוטרים שופטים צריכין היו  ולזה
התורה  שהוא הנשמה אור באדם המה אלו ושני השופט, ידי על  נעשה והמשפט  השוטר, ידי על נעשה והצדק צדק, משפט 

ה"ס  והשוט"ר נשמ"ה, גי' השופ"ט סוד הוא במוח האדם בשכל יצר (גי')מתפשט כי דלבא, בעומקא היא אשר התפל "ה
הם  ולב  שמוח אשתו , את  לכבוש האיש דרך  סוד הוא הלב  וכבישת יצרו , את הכובש גיבור ואיזהו מנעוריו, רע האדם לב

וב'יאה ובש'טר בכ 'סף  דרכים בג' הוא הכב"ש וזו כב"ש )דו "נ, אהבה (ר"ת  הוא ושטר וכסף בזה, יצרו את  כבש והוא ,
סוד השטר ידי ועל  לבדו , לו  ומקודשת מוכנת להיותה מרע סור סוד הוא השט "ר זה כי תעשה, ולא עשה מצוות ויראה,
ידי  ועל לו , ישולם ידיו פועל  אשר לפעלם בתחבולותיו מתהפך  מסיבות  להיות בארץ משטרו שם אשר וחקיקות רשימו
שהן  הפנימיות סוד  לנשמה הזיווג סוד לביאה ומזומנת  מקודשת  היא יראה, סוד  והשטר דכסופין, עלמין אהבה סוד  הכסף 

ביא"ה סוד מדות י"ג עם תורה חומשי וי"ג)ה' ה' הג'(גי' ואלו ביא"ה), שט"ר סוד(כס"ף ותנ"ה(גי')הם ד'רל "ב  (שהם



תשע"ז  שפטים פר' יא של"ס

היום  שכל באופן אחד דבר  יהיו  והתפלה שהתורה

היום  במשך  שלומד  התורה וכל תפלות , בהג' נכלל

התפלה  עם נכלל הכל התפלה ואחר התפלה קודם

ג ' כנגד  שופטים  ג ' הם  התורה  שה "ס  שופטים  (ולכן 

והתורה  בתורה , נכללים  התפלות  כי תפלות ,

בזה) זה והשוטרים  השופטים  ונכללים כמובתפלות, ,

המראה  הם שהתפלות  קארלינער  שלמה ר' שאמר 

הוא  כך היום במשך שלומד איך דכפי  הלימוד , של

כך  התפלות  כפי  כן  וכמו בהתפלות, שזוכה האור 

בזה. זה ונכללים הלימוד, הוא

 úðéçáá  äìôúä àåä ï"áã  ä"î  ìù äâøãîä

 àåä ä" îã ä" î ìù äâøãîäå 'êáì  íéîë éëôù'

 úìòî úéìëú àåäù ' åôëá åùôð  íéùî' úðéçá

 úåããåáúää

àúéàåט')בלקו"מ לשפכי(סימן  לזכות שצריך 

בחי ' שהוא ה', פני  נוכח לבך כמים

אחד  שכם מ 'לכותו)ונתתי כ 'בוד  ש'ם  ר"ת  (שכ"ם

לתפלות לזכות וצריך  כ 'מ'ים, ש'פכי ר"ת שהוא

של  זה בענין תלויה הגאולה כל כי אמיתיות 

אין  התפלות למה הטעם וכל לבך, כמים שפכי

כמים  שפכי  של במדרגה אינם כי  כראוי , פועלים

שיאמרו תיקן  המלך דוד ולכן ה', פני  נכח לבך

הם  ודוד  יוסף  באמת  כי עת , בכל סתם תפלות

יוסף  הוא דדויד והי' העליון בשורש אחת  נשמה

הצדיק .

úîàáå'ב יש עצמו לבך כמים שפכי בענין 

שהיא  עליונה ה' סוד  האחד מדרגות,

של  מלכות בחי ' והוא תפלות , מהג' עליונה יותר 

ואיתא  העליון, של הז "ת  בחי ' והוא העליון,

ופתח  למעלה פתח פתחים ב' לה יש דה' בלקו"מ

בחי ' החכמה סוד  הוא למעלה והפתח למטה,

שהוא  לתבה תעשה צהר בחי ' והוא הביטול,

מ"ה  של המדרגה והוא חלון , ובחי ' טוב אבן  בחי '

וע"ד  חיק, יחוד  בחי' שהוא הגאולה, של דב"ן 

אור  יש ושם מצרים, דיציאת הגאולה בחי '

מתחיל  וכאשר לבך, כמים שפכי של אמיתי 

תפלות  ג' בעבודת  חצות,האדם ובעבודת ביום

של  העליון  פתח של זה אור לו  להאיר  מתחיל

ופתח  מלמעלה תכלנה אמה ואל בסוד הה',

בחינת רק זה כל אך תשים. בצדה התיבה

מדרגה  הוא המדרגה אמיתת אך מצרים, יציאת 

שהוא  הה', של התחתון  פתח שהוא עליונה יותר 

נפש  במסירות  אמיתיים תפלות ידי על נתקן

יותר  שהוא בכפו', נפשו  'משים של באופן

בלקו "מ כמ"ש  לבך כמים סי'משפכי (תנינא

בין áצ"ט) החילוק  וזה בעליון , כולו  שנכלל דהיינו 

היחוד  הוא דב"ן מ"ה כי דמ"ה, למ"ה דב"ן  מ"ה

הקדושות בתפלות  להכלל שמתחיל היינו דכלי ,

מ"ה  של המדרגה אך  ממש , ה' פני נכח בבחי '

שנכלל  באופן בכפו ' נפשו  'משים הוא דמ"ה

בעליון . לגמרי 

_________________________

הידועים) אהי"ה מלואי  וג' הוי"ה ואשהמלואי איש בסוד כידוע  י"ה, סוד הוא עצמו והזיווג תרפ "ז, סוד וה', באיש  (י'

שב "ת באשה) סוד  הוא שבת ), בדרושי האריז "ל כמ "ש  י"ה עם תרפ"ז  השופטים (העולה שהם והמשפט  הצדק וזו וכו',
הדום  והארץ השמים הבריאה כלל סוד הוא והכסא זו "נ, והם כסאך  מכון הן הפסק, לקיום וההשגחה התורה - והשוטרים

עכ"ל. וכו ', רגלי

השם ב. לפני כך  כל  שיחתו  כשיפרש הוא, בשלמות קונו לבין בינו והשיחה ההתבודדות שעיקר אמר: שם: לקו "מ וז"ל 
כחוט אם כי בגופו  קשורה נשמתו  תהיה שלא עד ח "ו , יגוע שכמעט  עד  ח"ו, נשמתו שתצא מאד  סמוך  שיהיה עד  יתברך,

לברכה זכרונם רבותינו  בדברי מבואר וכן באמת. יתברך  להשם וכיסופיו  וגעגועיו  צערו מעוצם ח')השערה ,(תענית
עוזר  יתברך  כשהשם הלוא ואמר: כנ"ל. היינו וכו', בכפו ' נפשו משים כן אם אלא נשמעת  אדם של תפלתו 'אין שאמרו:

ט '. סי' סוף לראבר"ן הלקוטים בביאור ועי' עכ "ל . רעהו , אל איש ידבר כאשר הוא ההתבודדות  אזי בהתבודדות,
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 é" ò ïåéìòá úåììëúä àåä ä" îã ä"î úâøãî

 àì 'éçáá  úåøéäæ äæì êéøöå éîöòä  ìåèéá

 ãçåù  ç÷ú àìå íéðô øéëú àìå èôùî  äèú

 åäæåאת ושפטו וגו ' לך  תתן  ושוטרים שופטים

להכנס  שמתחיל היינו צדק , משפט העם

של  מלכות  בחי ' ה' בחי ' שהוא העליון של לז"ת

שלהעליון  הז"ת  ה"ס המלכות הדעת דרוש (ועפ "י

הרש"ש) כמ"ש חכמה העליון לפנימיות ונכנס  ,

לא  נאמר  ושם זוטא, האדרא שה"ס  עתיק  פנימיות 

כי שוחד, תקח ולא פנים תכיר לא משפט תטה

לשחרית שזוכים אחר  כי פשוטה, אינה זו  מדרגה

תפלה  של למדרגה מגיעים וחצות , מעריב מנחה

לקב"ה  בתפלה עת בכל להיות שהוא החמישית

ה' פני  נכח לבך כמים שפכי של (שהוא במדרגה

עת) בכל התבודדות בחי 'בחי' רק  הוא אמנם ,

הוא  התכלית עיקר אך מהתכלית, הארה

שהוא  בכפו' נפשו 'משים של במדרגה התבודדות

שעל  גדולה זהירות צריך  ושם למעלה, כולו  כמעט

תקח  ולא פנים תכיר לא משפט תטה לא נאמר זה

וגו'. שוחד 

 äðäã זרוע את ה' 'חשף כתוב הגאולה עיקר 

להטיב  הקב"ה רצון  באמת  כי קדשו ,

שהוא  העליון  של המלכות לגלות  שהוא לברואיו,

התפלה ה  שבשעת  הוא והענין  האמיתיים. ז"ת

ידי ועל באלקות, להתכללות  להגיע האדם צריך

לביטול  אותו מכניס  זה נפש , במסירות  ביטול

העבודה  כללות דהנה בעליון, להכלל שהוא העצמי 

מי', הכלולות  ראשונות  ג' ושוטרים שופטים הוא

היש  ביטול וסובב, ממלא שבלוחות , וס ' מ' בחי '

לפני דע ה', עבודת עיקר  שהוא במציאות, וביטול

הוא  ד 'מי ' האריז "ל שפירש  כמו  מתפלל, אתה מי 

אך  הבינה. לפני שהיא חכמה הוא מי  ולפני  בינה,

ב' בין  עת  בכל ללכת העבודה התחלת זהו  באמת 

וזה  במציאות, וביטול היש  ביטול של אלו עבודות

צריך  אח"כ אך  התפלה, בשעת  העבודה תחלת

של  העצמי  לביטול ולהגיע נפש, במסירות  הביטול

גילוי שהוא הגמור האין  בחי' עמו , הוי"ה חלק כי

בסוד  יתברך רצונו וזה הבורא, של המלכות  של

בתחתונים. דירה לו להיות  הקב"ה נתאוה

 øåîâä  ìåèéáì äñéðëä àåä  ä"îã  ä"î úâøãî

ìù éúéîàä éðàä äìâúî  íùå  åúìåæ ñôà  ìù

 úåùòì àì äøúé úåøéäæ êéøö ïëìå ' úé àøåáä

å" ç  äëñîå  ìñô

äðäå אין שהוא כזאת  לתפלה נכנסים כאשר 

העליון  האני  של הגילוי  שהוא הגמור,

ביטול  בחי ' הגמור  אין הוא ישראל נשמות שמצד 

הה' סוד הבורא של המלכות  סוד  שהוא העצמי ,

של  לתכלית שהוא בארץ, רעב ויהי בסוד העליונה,

צריך  בתחתונים, דירה לו  להיות  הקב"ה נתאוה

תקח  ולא פנים תכיר לא משפט תטה מ'לא להזהר 

שהוא  זה במקום כי עמוק, ענין והוא שוחד',

'אפס  בסוד העליון  מציאות  מגלים הגמור , הביטול

כיון  זו  ביטול ובדרגת  הפשוט, אחדות  שהוא זולתו'

ששרשו הנפרד שהאני באופן  האני , בכח שנמשך

מזככים  כאשר  הנה הה', של התחתון  הפתח הוא

העליון  האני בחי ' עד  אותו ומעלים הנפרד האני 

אזהרת וע"ד  מאד , להזהר צריך  שם הבורא, של

אשר  האיש ארור  רבא אדרא בתחילת  רשב"י 

ח"ו דיבר לא הוא והרי  וכו', ומסכה פסל יעשה

ח"ו, הגשמה של חשש איזה עליהם שיש לטפשים

שבמקום  הוא הענין אך  גדולים, לתנאים דיבר  אלא

הבורא  אלא מציאות שום שאין  שמגלים כזה גבוה

גדולה. זהירות צריך  זולתו, אפס בסוד יתברך

'éçá àåäå éìëã ãåçé ñ"ä ï"áã  ä"î úâøãî

 àåä  ä"îã ä" î  úâøãîå 'ä  úåà ìù ïåéìòä  çúô

 àåäå 'ää ìù ïåúçúä  çúô 'éçáá  íìùä ãåçéä

 àèåæ àøãà ìù éåìéâä

ïéðòäåלגמרי גמור ביטול של דהמדרגה הוא,

את מגלה שעי"כ הגמור, אין בבחי '

של  האמיתי האני את  דהיינו  הבורא, מציאות 



תשע"ז  שפטים פר' יג של"ס

אות של התחתון  פתח של הסוד  זה הנה הבורא,

הה', של העליון הפתח עם מתחילים ובתחילה ה',

דחיק  יחוד  מדרגת שהוא מצרים, יציאת בחי' והוא

דב"ן ) מ "ה  גמר (בחי' אך לעתיד, של להאור

הה', של התחתון  הפתח הוא והתכלית העבודה

מ"ה  של המדרגה והוא העליון של הז "ת  שה"ס 

עם  קודם שהתחיל רבה אדרא דרך ועל דמ"ה,

מ"ה  בחי ' שהוא הה', של העליון  פתח של המדרגה

רק  היו  זוטא ובאדרא צדיקים, ג' נפטרו  ואז דב"ן ,

שהוא  העליון  של ז"ת בבחי ' זה היה אך צדיקים, ז'

דמ"ה, מ"ה של המדרגה והוא גבוהה, יותר מדרגה

שהוא  עתיק, פנימיות בסוד  הרדל"א את  גילה ושם

בחי ' והוא הלעיונה, הה' של התחתון  הפתח בחי '

גמור  בביטול האדם כאשר דמ"ה מ"ה של התפלה

שהוא  מלכותו , כבוד  שם שהוא אחד שכ "ם ומגלה

מגלה  הוא אך  ליוסף , המקושר  תתאה יחודא

והנה  הפשוט, אחדות בסוד  עילאה היחודא שלמות 

בחי ' כמו הוא זוטא האדרא ערך לפי  רבא באדרא

ג' נסתלקו ולכן  התיקון , בערך  ועיגולים תהו

של  המדרגה שלמות הוא ובאד "ז באד "ר, צדיקים

האין  והוא העליון  מצד  שכולו באופן התיקון

ממש , כאחד  ואין  אני  של באופן  הוא אך  הגמור ,

העליון , האני ומגלה לגמרי בטל התחתון  דהאני

יודוך  חי חי של באופן זולתו  שאפס  ומתגלה

וישבחוך .

äðäåדרכי רשב"י גילה כאשר רבא באדרא

הדורות לכל התיקונים ודרכי היחוד 

הג"ר  כנגד היו אבא ור' בנו אלעזר ור ' ורשב"י

עת רשב"י  ופתח ושוטרים, שופטים בחי' שהם

בעת צריך  כי  וכו', תורתך  הפרו  לה' לעשות 

לקול  רק  ולא הפנימית  לנקודה להגיע התפלה

הסוד  וכל הגמור , לאין דרכם להכנס  אלא ודיבור

תיקוני י"ג של הסודות הוא ושוטרים שופטים של

והג' ספירות  י' כנגד  והם באד"ר , שגילה דיקנא

מעריב  מנחה שחרית של העבודה והוא עליונות,

הכתר  של התיקונים וכל אד"ר . של העבודה שהוא

שהם  מזלין  בתרין בכללות ונכללים בראש  הוא

של  הגילוי  הוא הדיקנא שכלל באופן  ובינה, חכמה

ובינה. חכמה כתר

åéäå ï"áã  ä"î úâøãî àåä àáø àøãàä éåìéâ

 úâøãî àåä àèåæ àøãàä éåìéâå íé÷éãö 'é  íù

ìù ú"æ ãåñá  íé÷éãö 'æ ÷ø íù åéäå  ä"îã  ä"î

ä"îã  ä"î  ìù éåìéâä àåäå ïåéìòä

äðäå רבא באדרא עשרה היו  ותלמידיו  רשב"י

בבחי ' עצמו ורשב"י חסדים י ' בחי ' והיו

שהיה  ובבחי' יסוד בחי ' היה שלהם הרבי שהיה

כאשר  והנה חסדים, מהי ' היה חברים בסוד  עמהם

גילה  מהתנאים אחד  כל דיקנא, תיקוני  הי"ג גילו

אחר  והוא תיקון  תיקון שום  גילה  שלא ייסא  ר ' (מלבד 

התפארת) תיקונים כנגד ג' גילה רשב"י ואמנם ,

יהודה  ר ' וכן י "ג, ותיקון  ז' ותיקון  ד ' תיקון שהם

יש  והרבה י "ב, י"א י' תיקון שהם תיקונים ג' גילה

מהצדיקים  אחד שכל התיקונים בסדר  להעמיק 

התיקונים גילה פרטי לבאר מו"ר התחיל  כאן  (א"ה

יותר השלים ואח "כ  מהחברים  אחד  כל  ידי על שנתגלו

זו  פרשה על חדתין בנשמתין  בהרחבה  ונדפס  הענין

תיקון עי"ש) גילה עצמו רשב"י דהנה הענין וכלל .

שבראש  השכינה שהוא שבראש  מלכות שהוא ד'

של  האור  שהוא משה תורת שהוא ז ' תיקון וכן

שהוא  י"ג תיקון גילה וכן הדיקנא של הפנים

סוד  עיקר ושם ונקה במזל הנמצאת הק ' השכינה

התשובה. סוד  וכן או"א יחוד בסוד  השכינה

ניצוצי גילוי  המשיכו  והלקו "מ הק' והבעש "ט

התשובה. דרך וגילו  רשב"י

äðäå' לבחי תחילה נכנסים התפלה בתחילת 

נכללים  דב"ן מ"ה עד  המדרגות וכל בינה

הג' כל וכן דמ"ה, המ"ה בערך  בינה בבחי ' כולם

מ"ה  בבחי ' שהוא רבא האדרא כל וזה תפלות,

לא  כי  רבא באדרא צדיקים ג' נסתלקו ולכן דב"ן ,

היחוד  של הגמור הגילוי  להשלים יכולים היו

ככ"ה  של המדרגה שהוא דמ"ה, מ"ה במדרגת 



לנפשך  חכמה דעה יד

שהוא  זוטא באדרא ואח"כ ה'כתרים, כ 'ל כ'תר

הרדל"א  סוד רשב"י גילה ראשונות לוחות בחי '

שהוא  צדיקים ז ' רק שם והיה וכו ' רישין  והתלת 

עליונה. היותר  המדרגה של הז "ת  ע"ד

 ñðëäì êéøö äìôúä úòùá äîìòä ùé øùàë

 âðåòì éåðéòä êôäìå ìåãâ øúåé ïåéìëì

 øôåù  úòé÷ú  úòá øáë äæì  íéñðëð  íé÷éãöäå

 ðäå ä של המדרגה כלל הם אלו גילויים כל

בחי ' מרגיש  האדם לפעמים והנה התפלות

צריך  אך  העלמה, בחי ' שהוא נפשותיכם את תענו

לתפלה  ולהכנס  גדול, יותר  לכליון להכנס  זה באופן

דיוסף  שכ "ם ע"ד העליון  של ז"ת לבחי' אמיתית

חלק  של המדרגה כי מלכותו , כבוד  שם הצדיק

בחי ' העצמי התענוג לגלות  הכח לו  יש עמו הוי'ה

אותו שמהפכים עד יו"כ, של תענו בכח והוא עצם,

אז  שכבר  הלקו"מ אמר עצמו ובשופר  לתתענגו ,

קדשו, זרוע את ה' חשף  בחי' עד  להכנס אפשר

השתוקקות ידי על העצמי  התענוג עד ולהכנס

דמ"ה  למ"ה עולים כאשר ואמנם דרעוין, דרעוא

תקח  ולא משפט תטה ולא לגשם שלא להזהר צריך

חלילה  וחלילה הפשוט, אור  הכל שם כי  וכו', שוחד

שהזהיר  כמו  העצמי  הדבקות לגשם שלא להזהר 

נכנסים  וכאשר  ומסכה, פסל לעשות שלא רשב"י 

ה' בחר  כי ראשונות  לוחות  מעוררים גמור לביטול

שיתגלה  נזכה רשב"י שבזכות  יעזור  וה' ציון . את 

יראו בעין ועין וגו ', הוצאתי  אשר  אלקיכם ה' אני 

בימינו במהרה צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב

אמן .



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח טו ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ז ראה פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú äàø  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

äðù' ä ùà'ø ïàîå'à –––– ä"àø

äàø [à.'åâå  íëéðôì ïúåð éëðàאת הזכיר 

ברסלב  גדולי  בין מקובל שהיה הרמז

הוא  [שעתה ה'שנה ר 'אש א'ומאן ר"ת ש'ראה'

הגדול  הקיבוץ לפני החג קודם יום ל' כבר 

על  בקדשו  שאמר בר "ה, רביה"ק של והקדוש

על  אצלי  להיות מזה גדול דבר "שאין זה ענין 

אל  שסר  מי שכל כרוז  לעשות "והזהיר  ר"ה,

לא  אצלו  ר"ה על יהיה אליו  ומקורב משמעתו 

לו ראוי  ר"ה על להיות  שזוכה ומי  איש, יחסר

חידוש  הוא שלי  "הר "ה מאוד", מאוד  לשמח

בירושה  הזה הדבר  שאין  יודע והש"י גדול,

לא  וכו ' במתנה זאת  לי נתן  הש "י  רק  מאבותי 

שלי, בר "ה תלויים בודאי  כולכם אתם מבעיא

שלי", בר"ה תלוי  כולו  העולם כל אפי ' אלא

תג -תו) ].(חיי"מ 

 ïàîåà øéòá  úåéäì êéøöù äøéîùä  ìãåâ

øáëå [á השמירה גודל על רביז "ל הזהיר 

אומאן  בעיר שם להיות שצריך

הקדושה גבול סוף  הוא קצה ששם אות  ,)á(חיי"מ 

כמ"ש  המאכלים כשרות בשמירת שם ליזהר ויש

הקדושה  גדרי בשמירת  וכן שם, רביז"ל להדיא

זאת לרמז [ויש  במקו "א, בארוכה בזה כמ"ש 

החיים  את לפניך נתתי ד 'ראה הפסוקים בהמשך 

תחיה  למען בחיים ובחרת  וכו', ואת הטוב ואת

להכשל  שלא ולהשמר  ליזהר שיש  וזרעך', אתה

וכו']. והטוב החיים נגד  שנמצא זה הלעומת בבחי '

àåäù ãçà' øåàéá'ãçà íäù  íéðùå  íéðù

øáëå [â הזוה"ק דברי  את  במקו"א (זו"ח הזכרנו 

בלק) פר' ואיהיריש אומן 'איהו

הקיבוצים  ב' על הדבר מרמז שבעניננו  אמונה',

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

בבית ב. עומד היה ועדין לכאן, שבא שבועות  שני זה בחקותי, פרשת קודש, שבת  ערב  ששי, יום אומין, פה שם, ז"ל
אצל  עתה אנחנו הנה ואמר, ענה וכו '. לפרקים בוכה אני ואם השם, יראת מענין עמי ומשיח מספר היה נתן. נחמן רבי

וסוף קץ יש דבר לכל  כי כלה, ישראל  שגבול  במקום ישראל  של  והסוף קדוש הקצה עם ישראל לנו גם כן ואם (פירוש,

המקום  ובזה ישראל. קדושת מתפשט אין ולהלאה שמשם ישראל, קדושת  מסים ששם מקום שיש היינו כן, גם סוף איזה יש 

ישראל) קדושת מסים ששם במקום עתה שאנו אמר, כן ועל יתברך, מהשם מאד רחוקים גדולה היו שמירה צריכין כן ועל ,
אנו כי מקדושתנו, ושלום חס  אותנו לזוז יוכלו לא בודאי כן פי על אף  אבל  לי, אמר כך  אחר ושלום. חס  נכשל  שלא
את  כלל יבלבלו לא בודאי כי שלהם, שטות  בדעות  דעתנו  לבלבל  אותנו  לזוז יוכלו לא בודאי ובדעה בדעתנו , תקיפין
היינו חיצוניות , בעניני רק ושלום, חס  כלל לנו יזיקו ולא תקיפים אנו בודאי הדעת, מצד היינו הנשמה, מצד  כי דעתנו,
וצריכין  אותנו ישמור יתברך  שהשם צריכין זה ועל ושלום, חס  נכשל  שלא שמירה צריכין אנו זה על  מאכלים, בעניני

ע"כ. מזה. אותנו שישמור זה על יתברך  מהשם לבקש



לנפשך  חכמה דעה טז 

– ובארה"ק אומאן, בעיר שבחו "ל רביה"ק של הק'

ירושלים  – האמונה בעיר  ובפרט האמונה, ארץ

א'ומאן  – ד'רא"ה' בר"ת נרמזים [ששניהם עיה"ק ,

א'רץ  או ה'שנה, ר 'אש א'מונה – השנה ר'אש 

שבחו "ל  הק' הקיבוצים שב' ה'שנה], ר'אש  ישראל

רביה"ק  [כדברי אחד  שהם שנים הם ושבאר"י

דהלחם  הלחם מעשה אחר  סתומים â שאמר דברים ,

שהוא  אחד "יש וזל"ק, הנ"ל, הזוה"ק לדברי  הדומים

ãçàשנים íäù íéðùå גם כאן  הוא שם כשהוא

לאחד  הקיבוצים כל התכללות על שמרמז  כן "

שהוא | ש'אחד לפרש יש גם  להלן  המבואר (וע "פ

בסוד  שהוא דירושלים הקיבוץ  על מרמז  שנים ',

כמו  השקול  אחד  תפילין שהוא  דשמוש"ר דתפילין 

ב' על  מרמז אחד' שהם ו'שנים  ור"ת , רש"י שנים 

הם  שבחיצוניות  שאף  ובאר "י בחו"ל  הקיבוצים

בסוד  לאחד  מתאחדים  הם  מ "מ  לשנים מתחלקים 

מתפרשין ) דלא  ריעין  שהם תרין בכ"מ וכמ"ש ,[

הקבלה  בלשון הנקרא ובינה דחכמה היחוד בסוד

ע"א) ד דף ח "ג דלא (זוה "ק  ריעין  ד 'תרין  יחוד

מתפרשין ',

 àìã ïéòø ïéøú 'éçá é"øàãå  ì"åçã íéöåáé÷

 ú"øãå é" ùøã ïéìéôú 'éçá –––– ïéùøôúî

åðééäå [ã הוא דחו"ל הקיבוץ הרי  שבכללות

דאר "י וקיבוץ דבינה, מוחין  בבחי '

הידוע  הראב"נ וכלשון  דחכמה, מוחין בבחי '

קנה)בביאוה"ל ובחו "ל ã(סי' בארץ הצדיק  'נשמת

דבינה  מוחין  בחי' [שהוא ריב בחי ' ובחו "ל וכו '

העבודה  עיקר  שבהם החול דימות  מוחין  שהם

הקיבוץ  בחי' וזה הקלי ', עם מריבה לעשות 

עם  רביז"ל לוחם ששם פעור בית  מול שבאומאן

עושה  ובזה בעמקיה, שנפלו נשמות  ומוציא הקלי'

בחי' ובאר"י הקלי '], עם בחי 'éáø'ריב [שהוא

הצדיק  ותורת  החכמה גילוי מקום דאר"י הקיבוץ

של  הרבי בחי' גילוי מתגלה ששם לאמיתה,

ישראל ארץ כתורת  תורה שאין טז,רביז"ל, (ב"ר 

_________________________

תשע"ב.ג. שנת החכמה ים בהקדמת  הועתק המעשה

הלילה,ד . כל חשב האחרונה, בלילה ז"ל אדמו"ר שבפטירת  ז"ל , מורנ "ת  במאמר זה מכל  "ונזכרתי שם, הראב"נ ז"ל 
ושאחר  ב '], הלכה בחלב בשר בהלכות בחידושיו  אז עמדו  [כפי וכו ', אלקיך  ה' בית  תביא אדמתך ביכורי ראשית הכתוב
אין  הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות הסתלקות סוד  שזה האריז"ל בכתבי שמבואר בדעתו  עלה כך 
לך יעשה בית כי הכתוב יסובב  שעליו  דוד, בן ש'ל'מ'ה'] באותיות  הנמצא מ'ש'ה' בשם [הרשום ומשיחו ה' בית  אם כי זה
ציון  תהיה אשר מה כל "כי וכו ', יתברך" וחכמתו אלקותו בית בעיקר הוא בעצמו  ז"ל אדמו "ר שגם מבואר שמזה ה',
להיות  כביכול ותאותו רצונו  בסיבת  רק הוא הכל, [על] כבודו  וכסא ומנוחתו  שכינתו  וזאת יתברך , הבורא כבוד  למשכן
כמבואר  הבית ראש שהוא לכולם, והראש בהמובחר והעיקר אלקינו , בית מעדן הגדלים שלמטה, ישראל  בנשמות  שכינתו 

הצד גם ולאשר ז"ל. אדמו "ר דברי מצירופי זה [כמבואר כל ונשמתו  רוחו חלקי עת בכל  ולמצוא לחפש מוכרח בעצמו יק
ולקבוע  ולבוא לנסוע נפשו את  למסור בעצמו ז"ל  אדמו "ר גם הוכרח בהם]. שמבאר ז"ל  מהרנ"ת ודברי מדבריו  זה גם
לכל  המוכרחים ישראל נפשות כל עם לשם ולבא לחזור דעת על זולת היתה לא משם יצא אשר וכל לנצח, מקומו שם
ו , אות  ה"ד לסעודה נט "י הלכות הלכות, [ליקוטי הקדושים מדבריו  כמבואר בתמידות , לארץ בחוץ להשתקע  ולא זה,
בברסלב  רועה הוא לבד  שעה שלפי לנאווריטש, נסיעתו  בסיפור מהר"ן ובחיי ו ] אות  ה"ד בסעודה הנוהגים דברים ובהל '
פטירתו כל שגם ז"ל, מורנ"ת מפי נשמע  וכן וכו' וכו ' לבד ועירו  בארצו הוא והנצחי האמיתי מקומו  אבל מקומות, ושאר
נמצא  משיח  משה נשמת  כי מ'ש'ה', תיבות  סופי תהיה' קדשים' קדש' וכו'. וכו' השעה מפני הדחיה בסיבת זולת  היתה לא

לארץ, ובחוץ ישראל אבל בארץ ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר 'ב'י', אותיות ישראל ובארץ הקודש. במקום  מקומו, ועיקר 
" רבי לאותיות ריב מאותיות לבא הוא ע"כ.העיקר , .



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח יז ליקוטי 

לאמיתה ד) והקבלה הסוד  תורת  הבנת וכל ,

באר"י דייקא וכןמתגלה והאריז "ל  רשב"י (ע "י

שאמר כמו באר"י, דייקא תורתו עיקר  השיג  רביז "ל 

לפני  שגילה  מתורתו כלום להדפיס שאין  להדיא 

גילוי וע "כ  לאר "י, תורתéáø ביאתו גילוי על המרמז 

אור  בחי ' והוא דאר "י , לקיבוץ דייקא שייך  הצדיק

äîëçäדאר"י אוירא – íéëçîä ë" ùîëå ,[

 é" ùøã ïéìéôú  íäù  î"ëá(דבינה ותפילין (מוחין 

דחכמה)דר"ת בשער (מוחין  האריז "ל כמש"כ  ,

ו'הכוונות  דרוש תפילין הרש "ש )å (דרושי [ורבינו ,

_________________________

ביארנוה. כ)ועפ"ז אות  א ענף אהבו' והשלום 'האמת  יעלה (במאמר ס' לשנת  שבהגיעו  יצחק ר' לבנו מוהרנ"ת שציוה מה
שנים  ס ' שעד תולדות  פר' הזוה"ק דברי ע"פ  והוא שבאומאן, לקיבוץ יתר יבא לא שמשם שידע  אף  באר"י, דירתו  ויקבע 

החכמה בבחי' הוא הס' ומשנת הבינה, בבחי' שהיא הוא חכמה, שקנה זה – זקן' פני 'והדרת מצות על האריז"ל פסק (וע"כ

ואילך ) ס ' בקיבוץ משנת המאיר החכמה אור שבבחי' דרביז"ל  אור לקבל ר"י בנו  יוכל מוהרנ"ת ידע  ואילך  ס ' משנת וע "כ  ,
יותר  שייכים נשמתם שבשורש מוכיח זה הרי בחו "ל שדרים הש"י שסיבב  לאלו  הרי ס' שנת קודם [משא"כ שבאר"י

הבינה]. בבחי' דרביז"ל  האור מאיר ששם לאומאן דייקא לבא צריך  שבחו "ל המקומות  מכל  ע "כ  הבינה, לבחי'

שהבנתי ו. מה אבל  לכוין שצריך  מה ממוז"ל קבלתי לא דר"ת  אמנם דרש"י בתפילין לכוין שצריך מה נת "ל  והנה שם, ז"ל 
הם  אלו  שמות ששה חיבור אשר אדני  יהה"ו  אהי"ה ובש"י אהי"ה יהה"ו אהיה שמות בג' בש"ר שיכוין זה הוא מדבריו
וכפי  כסדרה היא רש"י ס' כפי כי ההויה בענין אלא לר"ת  דרש"י בין הפרש ואין מ"ה ס"ג ע "ב  הויות ג' כמנין ק"ף  בגי'
הודיעני  כבר כי דאבא מוחין שהוא מאחר אהיה דר"ת בתפילין יש אם תתמה ואל  אהדדי הויות יהה"ו  בסוד היא ר"ת ס'
יה"ו שמות  בד' לכוין שצריך  נלע "ד גם ממש כמותם אהיה נקר' דאימ' מוחין תוך  והם דאבא מוחין שכשנכנסין מוז"ל 

בתפ אצלי' כמבואר ב"ן מ"ה ס"ג ע "ב  אותיות במילוי ד ' בסוד  והם דאבא מוחין הם דר"ת דתפילין משו ' אלא דרש"י ילין
בסוד מ"ה לשם ב"ן שם להקדים שצריך אלא ב"ן מ"ה ס"ג דע"ב גמורות הויות  בד ' צריך  לכן הציצית  בדרו ' כנ "ל  גמו'
שני  הוזכרו בתקו' הרבה במקו ' וכן ע"א רנ"ח  דף  בר"מ פנחס  פ' בזהר הנה דר"ת תפילין ביאור ענין וזהו  אהדדי הויות 
ולכן  עלמא דהאי תפי' הם דרש"י ותפילין דאתי דעלמא תפילין הם דר"ת  תפילה כי אמרו  ושם ור"ת דרש"י הסברות אלה
ממוז"ל  שמעתי פ "א כי ודע  ו"ידוע . ה"שכל  ה"מתהלל י"תהלל  מר"ת היוצא יהה"ו  שם בסוד  אהדדי הויות  הם דר"ת  תפילין
רש"י  סברת כפי כי דז"א ברישא דחסד  או  דגבו ' עיטרא תחילה נכנסה אם בחקירה תלוי הוא ביניהם שיש הפרש ענין כי
להפך הוא ר"ת ולסברת  דגבו ' עיטרא שהיא שמוע אם לוהיה קודמת ולכן שמע  פ' שהיא דחסד  עיטרא תחילה נכנסת 
פליגי  ולא הנז' הא' הדרך מפרש הדרך שזה ונלע "ד בע"ה. עתה שנבאר הדרך זה והוא א' באופן ממנו  שמעתי פ "א ואח "כ
היא  א' שסברא החושבי' כדברי שלא חיים אלהים דברי הם הסברות  וב ' פליגי לא ור"ת  דרש"י נבין ובזה אמת  ושניהם
שני  לז"א שיש ביארנו  רבים במקומות  הנה השני בדרך  ששמעתי וזהו זה דבר מלהאמין חלילה בטילה והאחרת האמת 
דאימא  וממוחין דר"ת תפילין יוצאין דאבא המוחין ומן דאימא מסטרא מוחין וד ' דאבא מסטרא מוחין ד' והם מוחין בחי'
מקום  בו ויש רחב  הוא דאימא שהיסוד שנודע במה הוא והענין דא"ח . אמת  ושניהם פליגי לא ובהכי דרש"י תפילין יוצאין
והיסוד אחור מצד והגבו ' פנים מצד הוא החסדים כי זה באופן ביחד  החו "ג שהם דדעת עטרין תרין בתוכו ולהכיל לסבול 
תפילין  בסוד  ההארות מתוכן לצאת  דאימא נה"י נבקעי' כאשר ואמנם דאימא דיסוד  החו"ג בין ומכריע  ביניהם מפסיק דאבא
החסדים  ואח"כ  בינה ואח"כ  חכמה ז"א במצח כסדרן בולטין ואז היסוד  נבקע  ואח "כ חו "ב שהם עליונים בתחלה נבקעי'
דאבא  ממוחין הם דר"ת תפילין אבל  ז"ל דרש"י דתפילין פ' ד ' הם ואלו האחור מצד שהם הגבו ' ואח"כ  פנים מצד  שהם
החסדים  נכנסין ובתחילה החו "ג להכיל מקום ואין הנקבה כיסוד  רחב  ואינו  ארוך שהוא מאד  צר שלו  היסוד הנה כי והוא
החסדים  את  הגבורות  דוחין צר שהמקום וכיון דגבורה עטר' נכנס' ואחריו  דגבורה מעטרא מעולה עיטרא הוא יען לתוכו
מתפשט דאבא שהיסוד אצלינו  נתבאר שהרי ממש לחוץ יוצאין שאינם הוא ודאי ואמנם לחוץ היסוד  מפי ויוצאין למטה
דאבא  היסוד ראש כניסת בעת  עתה כי הוא הענין אבל  ז"א מיסוד  לחוץ שיצאו א"א וא"כ  שוה וארכם דז"א היסוד  עד 
שיתבאר  כמו אלא כן הדבר אין אז ז"א בתוך  כולו  שנתפשט  אחר אבל התפילין בסוד לחוץ שיוצאין הוא עתה ז"א בראש



לנפשך  חכמה דעה יח

את  מלבישין עורו ' ב' יש שם עד  כי ונודע דאב' היסוד עטרת  מקום עד  מגיעי' החסדי' כי זה באופן הוא הענין וסוד  בע"ה.
החסדים  ובהגיע כנודע בשר של א' מסך רק נשאר ולא הפריעה ע"י א' עור ונסתלק נכרת  כבר העטרה במקום אבל היסוד
משא"כ  המסך  דרך עוברים היותם מפני בפני' נשאר ושרשם לחוץ ויוצאים ההוא והזך הדק המסך  נוקבים ההוא למקום
של  שמות הם דאימא שהחו "ג הציצית בדרוש ביארנו והנה לגמרי. יוצאים היו  לחוץ היסוד פי דרך  ממש יוצאין היו  אלו 
המצע  קצר להם גם דאבא היסוד תוך  הגבו' כשנכסי' אח "כ והנה אהו"ה אותיו' מד ' שלמים שמו' הם דאבא החו "ג אך אה"ו 
והוא  דכורא הוא דאבא שהיסוד  לפי החסדים עם למטה הגבו' של  אהו"ה שם של  אחרונות  הההין יורדין ולכן מהשתרע
סביב  מבחוץ אותו  ומקיפין ליסוד  מחוץ ולמעלה העטרה מן עומדים הם החסדים והנה למעלה אותם מכיל  ואינו מאד צר
שסובבים  דאבא חסדים כדמיון יסובבנו  חסד  הוא שכרו ולכן באבא הוא הבטחון מעלת כי יסובבנו חסד בה' והבוטח  וז"ש
אלא  יש לא דאבא ביסוד אבל דאבא חסדים וגם דאימא חו "ג יש דאימא ביסוד כי זה כפי ונמצא כנז' סביב שלו  היסוד
י"ה  כמנין חו"ג ט"ו בו יש כי ניצוצין רפ"ח מספר בסוד אצלינו כמבואר י"ה היסוד נקרא הטעם ומזה בלבד שלו  גבורות
ונבקעין  דז"א רישא באחורי המכה דא"א דשערי קוצא ע "י הם גם נבקעים אז דז"א רישא תוך  דאבא נה"י בהכנס והנה
והנה  דאימא ממוחין דרש"י התפילין יציאת כדמיון דר"ת תפילין בסוד  לחוץ המוחין הארת יוצאות ואז דאבא הנה"י אלו 
ענין  וזהו דאבא היסוד בתוך שהוא דגבו ' עיטרא ואח "כ הבינה ואח "כ החכמה מוח יוצא הוא תחילה כך הוא יציאתם סדר
בתחילה  שהיו ומה לעלו ' מקום להם יש והחסדים המקום נפנה כבר לחוץ הגבו ' שיצאו ואחר וגבו ' בינה שהם אהדדי הויות 
בתוך היסוד  אל  יותר החסדים ועולים שיצאו ממקום העטרה תוך  לפני' ונכנסי' חוזרים עתה הנה היסוד  סביב מקיפים
שהיא  שמע פ' וז"ס הגבו ' שיצאו  אחר במצח ובולטים לחוץ משם יוצאו' הם גם ואז עומדות  הגבו' שהיו במקום פנימיותו

שהיא  שמוע  אם והיה פ' אחר סביב חסד  מקיפים בהיותם החסדים הנה כי לדעת  צריך ועתה ז"ל. ר"ת כסברת  גבורה
ולחזור  היסוד תוך ולהכנס  לחזור עצמן הטריחו ולמה הגבו' יציאת טרם דז"א במצח לחוץ משם יצאו  לא למה היסוד
אלא  לחוץ לצאת  לחסדים א"א כי הוא הטעם אבל  הגבו' שיצאו עד  ביציאתו  להתעכ ' הוכרחו זה בענין כי לחוץ ולצאת 
כדי  דאבא נה"י תוך ולכנס לחזור הוכרחו ולכן התפילין של בתים נעשים מהם כי דאבא נה"י בתוך מלובשים בהיותם
יורדים  והם התפילין בחי' מהם שנעשה אחר אבל  הכנסתם בתחילת הוא זה כל  והנה מלובשים לחוץ ויצאו מהם שיקחו 
המוחין  שפע התפשטות  נמשך רגע  שבכל  כנודע  תדיר המתפשטים המוחין אותם אז ז"א תוך דאבא נה"י ומתפשטים עוד
לחוץ  ויוצאות  הגבו ' נכנסים תחילה כי להפך  חוזרים הם בהתמדה אח "כ הנמשך  השפע אותו ע "י ואז ז"א אל או"א מן
בענין  מ"ש יתבאר זה ובענין כנ"ל בתחילה שהיה ממה הפך  בפנים ונשארים החסדים נכנסים ואח "כ דאימא יסוד  תוך
הוא  זה והנה דאימא היסוד  תוך  עומדים כולם אשר דאו "א גבו ' העשרה בחי' שהם שאמרנו מלוכה הרוגי עשרה דרוש
דאתי  דעלמא תפילין נקרא דר"ת  דתפילין בזוהר מ"ש תבין ובזה אהדדי פליגי ולא יתיישב עתה ובמ"ש הנז"ל מן הפך 
שהם  ממש דידה תפילין הם ואלו  כנודע  דאתי עלמא הנקרא אימא מן גדולים הם א"כ דאבא ממוחי' שהם כיון כי פי'
דדכור' הוא דחסד  עטרא כי נודע  כי והוא בראשיהם ועטרותיהם  יושבים צדיקים ז"ס  כי שם מ"ש זהו  גם ממנה למעלה
שהיא  מהם למעלה הוא דגבורה עיטרא ואמנם הצדיקים. סוד  הם ואלו  יסוד אל  הה"ח  התפש' בסוד נמשכין והם דז"א
שהיא  והגבו ' כנודע עטרא נק' המל' כי בראשיהם ועטרותיהם וז"ס  שמע לפרשת  קודמת  שמוע אם והיה פ' כי דנוק' עיטרא
תחת  היא הגבו' שהיא עטרה אשר רש"י דסברת התפילין משא"כ מראשיהן למעלה והיא עטר' ג"כ נקר' המלכות בחי'
ומוחין  יהה"ו שם בסוד הם דר"ת  התפילין איך  נתבאר והרי תחתיו  יושבת  היא אשר זו"ן עולם שהו' עלמ' בהאי הזכר
או"א  זווג כי ידעת  כבר כי ירצה עוד לדר"ת  דרש"י תפילין בין הפרש אין הפרטים שאר כל אמנם ידוד  בסוד  הם דאימא
זכר  שהוא ז"א לצורך הם חו "ב אמנם עטרין תרין הנקרא וחו "ג חו"ב  הם המוחין והנה מוחין להם לתת זו "ן לצורך  הוא
בה  נתן ואח "כ בינה הנק' המוח טיפת  תחילה הזריעה שאימא נמצא א"כ תחילה מזרעת  היא זכר יולדת  כשהאשה כי ונודע 

ראשון שהנכנס  נודע וכבר חכמה הנקרא מוח טיפת ואח "כ אבא לי קדש פ' שהיא חכמה נולד בתחי' וע "כ  אחרון יוצא
מזריע  הוא נקבה היולדת והנה דז"א נוק' לצורך  הם חו "ג שהם עיטרין תרין אבל  יביאך כי והיה פ' שהיא הבינה נולדה
נולד ואח"כ  שמוע אם והיה פ' גבו' שהיא תחלה הנקבה נולדה הלידה זמן וכשבא תחילה הזריע שאבא נמצא וא"כ  תחילה

ע"כ. כאמור. זו  היא והסיבה ז"ל  ר "ת  כסברת התפילין הם ואלו  שמע פ' החסד שהוא הזכר
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יחד , ודר "ת  דרש"י תפילין להניח הצורך על גילה

יחדיו, ודחכמה דבינה מוחין  לייחד  התכלית  שהוא

קיבוצו ממקום א' כל של הצורך  על מרמז ובענייננו

ומקבלין  בבחי ' דזולתו , לקיבוץ גם בלבו להתקשר 

כמו זולתו ממעלת לקבל צריך אחד  שכל דין, מן  דין

שישנה  אהבו ', והשלום ד 'האמת  במאמר שהארכנו

בחי ' ישנה וכן הבינה, על החכמה מעלת בחי '

החכמה]. על הבינה מעלת 

 õåáé÷ ìò ãåñ ÷éúîä  ì"æéáøù äîá æîøä

 éæàâìà è"éøäî íò à÷ééã íéìùåøéã

 äúòå [ä ע"פ בזה, צחות בדרך  רמז  הוסיף 

הר"ן  בשבחי  יד)המובא (אות

ענין  על מאר "י  החכם עם סוד המתיק  שרביז "ל

העת באותו ואז שם, [ז "ל לירושלים, לבא רצונו 

לארץ  הצרפת  שהלך הצרפת, של המלחמה היתה

כמפורסם  וכיוצא ישראל ולארץ למצרים התוגר

שהמלחמה (סה) סטנבול לאנשי  נשמע וכאשר .

אזי הים, על ובא הולך  והצרפת  מתעוררת, הנ"ל

יהודי שום להניח סטנבול של קדישא קהלה רצו לא

ורבנו הים. על לפרש וחוצה, העיר מקיר לצאת 

את להפקיר ורצה זה על השגיח לא לברכה, זכרונו 

רוצה עצ  שאני תדע עמו , שהיה להאיש  ואמר  מו .

אך  ועצומות, גדולות  בסכנות  אפלו עצמי את לסכן

קח  תרצה אם בכן  להפקיר. רוצה איני  נפשך  את 

ואני לביתך בשלום ושוב הוצאות על מעות לך

את כי סטנבול. מאנשי  ובהסתר בהעלם לבדי  אסע

והאיש  וכו'. שיהיה איך  יהיה מפקיר  אני  עצמי 

אדוני שם יהיה אשר  במקום ואמר , בזה מאן הנ"ל

תלך  ובאשר עבדך  יהיה שם לחיים אם למות אם

מסבות הוא ברחמיו יתברך  והשם כן. גם אלך

נשמע, יומים או  יום שאחר  ברחמיו , וסבב מתהפך,

מירושלים  הגדול חכם בסטנבול שם שיושב היות 

עיר  ירושלים עניי עבור  נדבות יד על קבץ אשר 

אחת. שנה עוד  שם להתעכב בדעתו  והיה הקדש,

תדעו סטנבול, לאנשי ואמר  נתעורר ופתאום

כי לירושלים, לנסוע מיד  מוכרח שאני לי  שנתגלה

מן  להסתלק ובאין ממשמשין שהימים רואה אני 

ואין  הפרנצויז, עם את תיראו  אל ואתם העולם,

לא  בודאי  כי להתם, שילכו ישראל עבור לדאג לכם

ישמרם  וה' השם, בעזרת הזק  שום להם יאונה

מקום  נרשם כבר  כי לשם. בואם עד ברחמיו 

והלכו לדבריו , שמעו ומיד  בירושלים. קבורתי 

לילך  שרוצה מי והכריזו, גדולה, ספינה מיד ושכרו 

הן  וטף  ונשים אנשים הרבה והלכו ילך . הספינה על

זכרונו רבנו ונסע אשכנז, מאנשי  והן  ספרד מאנשי

ודבר  הקדש. לארץ זו ספינה על כן  גם לברכה,

הנ"ל  מירושלים החכם עם לברכה זכרונו רבנו

להיות רוצה שאינו אמר כי  לירושלים, אותו שיקח

ביניהם. סוד  המתיקו וכן  בטבריה. ולא בצפת  לא

אנ"ש' מרומי מ'זקני ומקובל הסוד æ ע"כ]. שענין  ,

דרביז"ל  לקיבוץ בנוגע היה ביניהם שהמתיקו 

מוהרא"ש  כ "ק בידי מקובל עוד בירושלים, בר"ה

לאר"י, בספינה רביז"ל נסע שעמו  שהחכם זצ"ל

דרבינו מקומו ממלא זצ"ל אלגאזי  מהרי"ט היה

מה  וע"פ א-ל, בית ישיבת בראשות הרש "ש

בסוד  הוא בירושלים הקיבוץ שענין לעיל שנתבאר

מומתק  יחדיו , ודר"ת דרש "י  התפילין ב' דהנחת

עם  דייקא זה בענין סוד  שיח רביז"ל שהמתיק 

ב' דהנחת  הסוד  גילה שהוא – הרש "ש תלמיד

יחדיו. התפילין 

_________________________

החכם ז. עם רבינו  דיבר באינסטנבול  כשהיה לא"י רבנו של בנסיעה וז"ל , תשי"ב בשנת  בכרוז קורמאן הרי"מ כן כמ"ש
מיהר  הנ"ל שהחכם מה א. הזה, מהסוד  רמז אנ "ש מרומי מזקני שמעתי ביניהם, סוד המתיקו וכן לירושלים אותו שיקח

אותו שיקח  החכם עם רבנו  שדיבר מה ב . בירושלים. להסתלקותו נוגע לירושלים סודלירושליםלנסוע  שהמתקו  ומה ג. .
כמובא  שלו , נסתרים מסודות  סוד הוא זה שענין רבינו  שאמר בירושלים לנצח שלו  ר"ה לענין נוגע  היה הנ"ל כל ביניהם

הכרוז. עכ"ל רה, אות  חיי"מ בספר



לנפשך  חכמה דעה כ 

äîëç 'éçá ìò æîøîä ïåøéîá õåáé÷ä 'éçá

äàîéúñ

íðîàå [åבפרטות יותר לבאר עתה הוסיף 

הקיבוצים  ג ' ענין  מתבאר  (ובזה

ודירושלים) דמירון  שבכללותדאומאן , שאף  והיינו  ,

החכמה  בחי ' היא הרי  חו "ל לעומת אר"י בחי' כל

הב  בחי ' עיקר לעומת הרי בפרטות מ"מ ינה,

רשב"י ע"י  דייקא נתגלו התורה סודות  התגלות 

הזוה"ק עפמש "כ לזה והטעם ויקהלוהאריז"ל (פר '

ע"א) רכ הצדיק דף ליוסף שייך  דגליל שארעא

כל נמסרו ולו ליה ', הוא חכים בר 'כי נאמר (שעליו

ועבר ) משם  אע"ה יעקב  שקיבל  ארעא הסודות וע"כ  ,

וע"כ  החכמה, אור  להשגת ביותר מסוגלת  דגליל

החכמה  לבחי ' שייכך  ישראל ארץ כל שבכללות  אף

על מרמז דמירון הקיבוץ הרי  äîëç כנ"ל

 äàîéúñוהשרשית הנעלית החכמה שהיא ,

שבכתר ) והו"ק (חכמה ההתחלה בבחי' שהיא ,

הכתר . דספי '

 àáø àùåîùã ïéìéôúã ãåñá  íéìùåøéã  õåáé÷

 ú"øãå é" ùøã ïéìéôúä 'á  ììåëä

äðçáäáå [æ דירושלים שהקיבוץ מובן זו

הכתר , דספי ' אור  על מרמז 

ביותר ) העליון  – ונעלם  הטמיר [וכידוע (אור ,

מקום  היא המלוכה, עיר – דוד עיר שירושלים

דכתר-מלכות], יחוד  בבחי ' הכתר , אור התגלות 

הרי דהתפילין, הנ"ל והמשל ההבחנה וע"פ 

דרש "י תפילין  בבחי' שבחו"ל דאומאן קיבוץ

התפילין  שהם להניחם, בשו "ע נפסק  [שלהלכה

מקבל  אחד  כל בעניננו , וכן נפש , לכל השוים

שבאומאן  בקברו רביז"ל מציאות ענין בקלות 

חכמה  שבבחי' דמירון  והקיבוץ שבחו"ל],

עשה  [ושם דר"ת תפילין  כנגד  הוא סתימאה

לא  בהם שבשנים רשב"י עם הסמכה רביז"ל

של  הבחי' גם שם יהא הרי  לאומאן לבא יוכלו

י ' במכתב צדיק  בשערי כמש "כ אורחים ,çהכנסת

– קדום קיבוץ הוא דמירון שהקיבוץ שאף והיינו

תלמידי מימות באר "י  שהיה הראשון קיבוץ והוא

לנסוע  יכולים שלא בשנים מ"מ מוהרנ"ת ,

בבחי ' גם שהוא במירון  הקיבוץ על נוסף  לאומאן ,

דחו"ל, קיבוץ של הבינה לאור אורחים הכנסת 

על  המרמז  ח', אור  אותיות  הוא דאור "ח וכידוע

הבינה הח אור הספי' התקיים ')(אור  שלא שבזמן ,

דבינה שבחו"ל )הקיבוץ דאומאן  במקומו,(הקיבוץ 

אורחים  הכנסת  בבחי ' דבינה האור  נכנס הרי

עם  רביז "ל ע"ז  שהסכים כמו  דמירון  לקיבוץ

בסוד  הוא דירושלים והקיבוץ כנ"ל], רשב"י 

הכולל  הכתר בסוד  שהוא רבה, דשימושא תפילין

האריז"ל  כמש "כ יחדיו , ודר "ת  דרש "י  תפילין

רש "י(בפע"ח)להדיא כמו נחשב ששימוש "ר

ביחד  בסוד ור"ת שהוא  השד"ה בזה  (וביאר

.הכתר )

åøåà  ÷æçúîå óñåúéðù  íéìùåøéã õåáé÷ä

äðùì äðùî

ïåéëå] [çהרי נעלם אור הוא הכתר שאור 

בירושלים  הקיבוץ היה שנים הרבה

ואח"כ  כנ"ל, במירון רק בתחילה היה ולא נעלם,

רביעי 'ודור  הפסוק  שנתקיים הראב"נ הרה"ק  בימי

הרביעי בדור  העליה והתחילה הנה', ישובו

_________________________

לבלתי ח. ותתפשט אחרא הסטרא ח"ו תתגבר כד דמשיחא, בעקבתא דין וכו ', בין אסתכם שעתא בההיא וכדין שם, ז"ל 
קדשים  צאן באסיפת הם ישתדלו  וכו', הקדושים השנה ראש ימי על באומין הקדוש ציונו  על ולהתקבץ לבוא תת

וכו', הקודש צל  בצילו נהיריןהמסתופפים אנפין בסבר  דילהון  ברשותא אורחים  הכנסת מצות בהם  למיכל לקיים  ,
ודמעיהון  ובעותון צלותהון  ובפרט  וכו', קדישא עמא דכל  ודמעיהון צלותהון אוף  וכו ', לון דצריך כל ולמעבד ולמישתי
ישוב  כי עד וכו ', קדישא דחכמתא מקורא לעלם, פסיקו  ולא נבעי דמימוי נחלה האי לגבי להון וימטו אינון יקבלון וכו',

עכ"ל. אכי"ר. ציון, ה' בשוב נראה בעין ועין ישמחנו עניתנו  וכימות ירחמנו 
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על  חדש  אור  להתגלות אז התחיל לאר "י , מרביז"ל

והנצחי העיקרי במקומו  דרביז"ל הכתר  אור ציון,

וזה  בירושלים, הקיבוץ אז ונתייסד בירושלים,

הר"א  הרה"ק שכ ' כפי  לשנה, משנה מתחזק

קשור  דירושלים שגילוי  זי "ע שטערינהארץ

של  כחודה בשוה שוה דרביז"ל גילוי עם ומאוחד

ב',èמחט  על  דקאי המאורות ' 'יוצר שז"ס  (וכמש"כ

ציון על חדש 'אור  וז"ס  וירושלים , דרביז"ל מאורות 

בירושלים  רביז "ל  של אורו גילוי סוד שהוא תאיר ',

משיח) של אורו גילוי לשנה שהוא שמשנה וכיון  ,

כך  בעולם, רביז "ל של אורו  בגילוי יותר ניתוסף

בקיבוץ  הכתר אור  גילוי לשנה משנה מיתוסף

עיה"ק . דירושלים

 ã"áç  úåãéñç ïåùìá  íéöåáé÷ä 'â ïéðò øåàéá

ïåùìáå [è דאומאן הקיבוץ הרי חב"ד חסידות

'דבקות את  מגלה שבחו "ל

דבקות המורגש ', התגלות  שמקום ליבא  בינה (בחי'

בלב) הוא  בבחי 'המורגש הוא דאר"י קיבוץ וכללות ,

מורגש' שאינו 'דבקות שבבחי ' יותר  נעלה אור 

אור(שא  בבחי' נשאר אלא  הרגשה בבחי' מתגשם ינו

ונעלה) בבחי 'דק  הוא דמירון  והקיבוץ , úìéçú

בבחי ' במורגש גם המתגלה מורגש  שאינו  הדבקות

בעלמא שאינו הארה דבקות  של  הנעלה האור  (היינו

של באופן המורגש במקום  למטה גם שמאיר  מורגש

ההרגש) ע "י הגשמה  של  באופן לא אך  ,הארה

האור  של השלימות בבחי' היא דירושלים והקיבוץ

הראוי, באופן במורגש  המתגלה מורגש שאינו 

וירושלים  דהכתר , הו"ק  בבחי' הוא  דמירון (והיינו

דהכתר ) ג "ר  .בבחי'

íéìùåøéá ä"ø úà àñëä  äàøîá  äàø ì"æéáø

' ùîî ä"ø'  íùù

ë"òå [é של הגמור  החיבור בבחי ' שהוא ירושלים

דכתר  יחוד בבחי ' והעליון , התחתון

ירושלים  כל ע"כ  בירושלים, שמתגלה ומלכות

בדברי כמרומז  שבחו"ל, הציון  קדושת כמו  נחשבת

טהורות אמרות בקונטרס  ירח הרא"ש  (שבסו"ס

צו) עמ' כמוהאיתנים  ה' כסא היא ירושלים שכל

השכינה  השראת מקום שהוא הצדיק  וכמ"ש é ציון  ,

שראה  רביז "ל של החלום על הארץ בזמרת  גם

הכסא מראה את ר "ה לפני אות במראה (חיי"מ

_________________________

ציוןט. רינת לחיבורו הרה"ק שכתב  בצוקבהקדמה כולו כמעט ונאבד בארה"ק ליקו"מ הספה"ק על שכ' פירוש  (שהוא

כנ"ל) ת"והעיתים ירושלים מקדושת ובפרט  הק' ארצינו מקדושת  בהשקפתי ראותי כפי הנה בזה"ל, הקדמתו  שם פותח  ,
זי"ע. ננמ"ח  אדמו"ר קדושת  עם וחזק אמיץ בקשר שנתקשרה מחט ב"ב של כחודה  והן והסתרתם בהעלמותם  הן

אחד באופן כזה זה מהסתרתם באתגליותם החושך מן הרבה דוחה הנ "ל  מחט  של  כחודה שזה האור מן שמעט  שמובן וכפי ,
ירושלים  קדושת מן ברוחי המתנוצץ האור מן בהמעט  מחט, של  כחודה אצבעותי במעשי עטי פרי אפתח אני אף  לזאת  הנ "ל .

תו "ב בתורותיויעה"ק הן זי"ע, ננמ"ח  אדמו"ר של הקדושה והחכמה החיות קדושת  זריחת  עוצם גודל  את ולגלות  לקשר
יכולים  ידם שעל  פז, באדני ומיוסדים משולבים המה כאחד  כולם הק', התורות  שסביבות  הק' משיחותיו  והן הקדושים
הקדושות  משני הקצוות  משני הק' בחבל ולאחוז בהם לילך  הק', ומדה מדה בכל ואמת  הק' דרך  הקדושה, בארץ לדעת

עכל "ק. וכו '. הנ "ל 

התורה י. כמו  תורות  וכמה כמה לנו יש השנה, בראש עיה"ק מירושלים לצאת שחוששין מאנ "ש שיש הגם שם, וז"ל
ואנחנו בחורבנה, ירושלים עתה לעת  כי הגדול, מלוה ע"י ירושלים מבנין מדבר ששם א, סי' בליקו"ת  ממשלה תקעו

שם מובא הק' היכל בונה שהצדיק הקדש, היכל נט  סי' בליקו "א וכן הר"ה, ע "י בבנינה לעסוק יקראו צריכין ההיא בעת
ינחילם כבוד  וכסא בבחי' הק' הצדיק של הציון וזהו ד ', כסא ר"שלירושלים  חדי ובהתורה ס), סי' שם (שם מובא

עכ"ל. וכו '. הצדיק של  הק' ציון על מרמז ואבן אבן יעקב  מאבני שם שמובא וכפי שתיה, אבן ק"ק הוא שהצדיק
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ממש ,)àéפד  ר "ה הוא ר"ה שכאן  רביז "ל ואמר ,

סוד  שהוא ינחילם', כבוד ד 'כסא סוד על קאי  דהכסא

בירושלים  ושם ה' דכסא העיר  שהיא דירושלים,

של  האור  מאיר שבחו "ל והיינו ממש , ר"ה הוא

המורגש יש 'אני ' שבבחי' הבינה  אור  (בבחי'

אני) הנקראת 'אנידקדושה  בבחי ' הוא ובירושלים ,

יחדיו' לכתר,ואין  ועלתה שנזדככה הבינה (בבחי'

ו'אין ') 'אני' .áéחיבור 

åáøî øòðåãøà÷ é"ø  äæ éïðòá ìáé÷ù  äìá÷ä

î åáøî øòáìñøá  î"øäò"éæ  ú"ðøäå

øáëå [ àéהאמת' במאמר  בארוכה הבאנו

אחד  כל שעל אהבו' והשלום

מקומו לידע להש"י ותפילות  התבודדות לעשות 

הר "י וכמש"כ  נשמתו, שורש  תיקוני  ע"פ

במכתבו זצ"ל לא קארדונער מכתב  אומן ,âé (אמונת

וד') ב' מכתב  הר "י ברסלבער מכתבי ר"מ רבו בשם

_________________________

וסמוךיא. נפלאה, כסא מטעפליק השוחט לו  הביא העת  ובאותו תקס"ח. קיץ סוף  תקס "ט , השנה ראש קודם שסיפר מה
לראותה, וטף ונשים אנשים העולם, כל והלכו  סביבה , אש והיה כסא לו  שהביאו  בחלום, או במראה שראה זאת  סיפר לזה
ושאלתי, לראותה. הלכו  כולם הדור מנהיגי  כל וגם ביניהם, שדוכים ונעשה זה עם זה נתקשרו תכף  אזי משם, וכשחזרו 
והייתי  השנה, ראש ובא שהולך  ושמעתי שם, לילך  סביבם והקפתי והלכתי שדוכים. נעשו תכף מה ומפני רחוקה היא כמה
בדעתי, ואמרתי השנה, ראש על בכאן אשאר איך בלבי, ואמרתי בדעתי, נבוך והייתי שם, להתעכב  אם לחזור אם מסופק

להכסא, ובאתי שם. והייתי לחזור, לי למה לי, שיש חלוש הגוף ממש לפי השנה ראש השנה, ראש שם וכן וראיתי ,
לכם  מה נפשי", שנאה ומועדיכם "חדשיכם צועקים, שהיו  שמעתי גם ממש. סוכות סוכות, וכן ממש, כפור יום כפור, יום
על  חקוק שהיה שם, וראיתי ברחו. כולם הדור, מנהיגי כל עם כולם וברחו ישפוט . בעצמו  השנה ראש העולם, את  לדון
אחד כל כי שדוכים, תכף נעשין זה ובשביל  אצלו , זוגו  בת  עם חקוק היה אחד וכל  עולם, ברואי כל  של צורות כל  הכסא

נ  די שביבין "כרסיה שפסוק, בדעתי, נפל  למדתי, הקודמים שבימים ומאחר זוגו . בת  וראה שם תבות מצא ראשי ור",
בשמיני  כן ועל  סוכות, כפור, יום השנה, ראש תבות, ראשי "כרסיה" גם כנ "ל . שדוכין נעשין הכסא ידי על  כי "שדכן",

ע"כ. וכו'. דמטרוניתא זווגא עצרת 

כנגדיב. הם הנקודות  וג' קובו "ץ, בניקוד הנקודות ג' על  שמרמז 'קיבוץ' בתיבת ברסלב ממשפיעי מא' רמז עוד שמענו  וכן
האמצעית  נקודה התחתון, מקום שהוא פעור, בית מול  אומאן, בעיר שבחו "ל, הקיבוץ כנגד  התחתונה נקודה הקיבוצים, ג'

שבמירון הקיבוץ כנגד  קובו"ץ דמירון שבניקוד שהקיבוץ בארוכה כנ "ל דירושלים לקיבוץ דחו"ל קיבוץ בין הממוצעת  (שהיא

יכולים  שאין לאלו אורחים הכנסת  בסוד הוא דמירון הקיבוץ גם ומאידך  גיסא, מחד שבירושלים, דהקיבוץ הו"ק  בבחי' הוא

רביז "ל) עם רשב"י שהסכים כהסכמה כנ"ל לאומאן ביותר לנסוע העליון קיבוץ כנגד  הקובו"ץ, שבניקוד העליונה נקודה ,
העולם מכל  שגבוהה ירושלים ע "ב)בעיה"ק נד דף  זבחים בגמ' חז"ל .(כדברי

ישראל  ארץ שנתחלקה הארצות ג' כנגד ג"כ  הם האלו  הק' קיבוצים מ"א)וג' דשביעית  פ "ט  במשנה הירדן (כדאי' עבר א, ,
למעשה  מ"מ  הק ', הבעש "ט  ציון לגבי רביז "ל כמ "ש  אר"י, קדושת בבחי' הוא הצדיק שציון שאף  שבחו"ל הקיבוץ כנגד (שהוא

אר"י) קדושת שלימות  בו שאין הירדן שבעבר ישראל כארץ הוא והרי וכו', ושמיטה ומעשרות תרומות חיוב שם ארץ אין ב, ,
שבמירון)הגליל  רשב"י בציון שבגליל הקיבוץ כנגד יהודה(שהוא ארץ ג, עיה"ק, שבירושלים הק ' הקיבוץ כנגד (שהוא

יהודה) צ 'פת שבארץ א'ומאן, ר"ה', על אצל "י  'להיות  שבתיבת  הרמז מהתלמידים, א' שאמר הרמז במקו"א [וכ "כ  (שמרמז .

צפת ) העיר בגלילות שהוא שבמירון הק' הקיבוץ כולנה].על על  העולה שהיא לי'רושלים , ,

מניעות יג . עוד שברתי בעצמי אני וגם אנ"ש, בין כלל  למניעות  נחשבים אינם כאלו המניעות  שכל  אמנם "ואם שם, וז"ל 
כאלה. ממניעות יותר שאורגדולות  תדעו כי "ל. חו לישיבת "י א ישיבת להשוות יכולין  שאין  לידע צריכין אך

"י לא הסתלקותו אחר תיכף באה  הצדיק שנשמת איך נסתרות סתרי בזה  ויש "כ, ג בכאן זורח "ק בכמה רביה כמבואר
מבא"ד הקדוש הר' של  הסתלקותו אחר שאמר וכמו מזה, רמזים איזה ג"כ  נראה רביה"ק ומדברי חז"ל. ממדרשי מקומות 
שסיפר  וכמו  בא"י. מזה יודעים שכבר ממני להעלים רוצים אתם איך  ז"ל  הוא ואמר ממנו , להעלים אנ"ש שרצו זיע "א,



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח כג ליקוטי 

לפי לראות  עליו ואח"כ  מוהרנ"ת , מרבו כן שקיבל

ע"פ  להבין  השמים מן  עמו  שמסבבין הסיבות

תיקונים  יקבל מקום באיזה העליונים הרמזים

הצדיק  של ר "ה של העליונים

'á úùåã÷î  ìá÷ì ïéåëé àåäù  íå÷îá ãçà  ìë

íéøàçä íéöåáé÷ä

ïëå [ áé כל של בהתכללות  הצורך  על שם הבאנו 

מקום  בכל אחד שכל הק', הקיבוצים

גם  ולקבל ולהתכלל בלבו להתקבץ עליו שהוא

נהיה  דייקא שעי "ז  האחרים הקיבוצים ב' מקדושת 

יחוד  בבחי ' הקיבוץ, ושלימות התיקון שלימות

וכשיהיה  יחדיו, ובינה חכמה דכתר  השלם

ביחד , הק' הקיבוצים דכל והתקשרות  התכללות

ובאחדות באהבה דין' מן  דין 'ומקבלין בבחי '

הק' תיקונים שלימות  בנו יתקיים הלבבות,

העצום  ריבוי  התכללות  ושלימות דרביז "ל,

ג"כ  בנו יתקיים ובזה סוף , בלי  עד דהבתים והמופלג

רביז"ל ריח)הבטחת  אות  תחזיקו(חיי"מ  אתם 'רק 

כשרים  ולא כשרים, אנשים תהיו  אז  ביחד, עצמכם

השם  כי  תהיו, וטובים צדיקים אפילו  אלא בלבד,

כאשר  כרצוני שיהיה בודאי, לי  יעזור יתברך 

גמרתי יתברך  השם בעזרת  כי  מכבר, רציתי

איך  - יתברך  השם בעזרת בודאי כרצוני  ואגמור

ונזכה  פירן ', אויס וועל אין גיפירט אויס האב

ברחמים  שד"י במלכות  עולם לתקן השלם לתיקון

בב"א.

äðù íéùéîçá  åìëàù  úåôåòä ñåîìåô

 úåðåøçàä

ìë [âé àì øùà  äæå åìëàú  äøåäè øåôéö

øåäè óåò ìë ' åâå íäî  åìëàú

. åìëàú כאן להעלות  טוב, מה בעיתו  דבר  הנה

בשבועות מורנו שדיבר  ממה קצת הכתב על

הארץ  כל עליו ורעשה שגעשה בענין האחרונים

הפול  האחרונים, העופות,בשבועות בענין מוס

לכל, ומפורסם כידוע דורנו  ופוסקי חכמי בו שנחלקו 

בענין  ראשית, חלקים, לב' השאלה נתחלקה וכידוע

_________________________

בצפת  שפה ובפרט ובכתב . בע"פ  דיבורים ועוד ועוד שם, עיין בירושלים שיש הכנסת  מבית  מוהר"ן בחיי הנדפס המעשה
שפ ישראל, ארץ מכל  יתרה מעלה יש לרביה"ק ת"ו  גדול שייכות  שיש רשב "י, האלקי התנא הוא והנעלם הגנוז אור טמון ה

זה  מפה החשובים אנ "ש קבעו  זה שעבור בכתב . אליכם לבוא א"א כאלו בדברים אשר אנ"ש, שבין חקלא למחצדי כידוע
אמנם  ואם לרביה"ק. גם ידו  על ולהתקשר רשב"י האלוקי התנא ציון על להשתטח  למירון השנה ראש על  ליסע  כביר זמן
היתר  ממני ללמוד  ח "ו  אבל  צריכין... לזה גם אבל  באתכסיא וכאן באתגליא שם כי ביותר, רביה"ק של  ההתגלות ששם

מאד" גדולה המניעה אם אפילו מניעה, איזה מחמת  לאומן לנסוע  לבלי חו"ל  ברסלבר ליושבי קארדונר ישראל ר' (מכתבי

ישראל) רבי כתבי בספר נדפס תרס"ט , אב מנחם ד' ב', .מכתב
שהיתה  טובה הסיבה השי"ת  סיבב  הנסיעה קודם אך לאומן. השנה ראש זה על  לנסוע מוכן הייתי שכבר ידידי "תדע
בחצות  השי"ת  רחמי לעורר מירון, בפה שלנו החברה לייסד  להשתדל מירון בפה דירתי שאקבע  שרצונו  ית', בהשגחתו 
מזה. ונדבר פנים אל  ופנים יחד להתוועד  נזכה ואולי לספר, הרבה בזה ויש רשב"י. האלוקי התנא ציון על  בציבור לילה
ומקום  וקדושתנו חיותנו מקום על  להשתטח  ותשוקתי געגועי גודל  הכתב על להעלות אפשר שאי אמנם אם הדבר, בקיצור

אומן. בעיר והנורא, הקדוש רבנו גניזת ברסלברקדושת משה "ר  המוה המובהק מרבי קיבלתי שכך אעשה מה  אבל
בעצה  ותקננו וכו' ליבם צעק בבחי' דליבא, מעומקא הרבה  הרבה לצעוק מקודם צריכין  אמיתית לעצה  שלזכות ז "ל,

ההשגחה  על להביט צריכין  העצה ואחר מלפניך. ות"ל טובה  בזה. להאריך  כעת  וא"א ולספר לכתוב  בזה הרבה ויש ,
לרביה"ק  שאתקשר בדעתי השם האיר זיע "א רשב"י האלוקי התנא ציון על הקודשים קודש במקום הצעקה ריבוי שע "י
אנ "ש, זקני בין חקלא מחצדי בין חן ליודעי כידוע להננמ"ח גדול שייכות שיש נחית, שמיא מן וקדיש העיר ע "י מכאן

כ "כ " גלוי במכתב  מזה לדבר תר"ע )וא"א תמוז כ"ב קרח  עש "ק  ו' יום ד', מכתב .(שם
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בכל  האחרונות  השנים בחמישים שנאכלו  העופות

הערעורים  לכל עתה ונתפרסם שנתגלה העולם,

עליהם  שדנו  שנה, כעשרים לפני  עליהם שנודע

בתשובתו הלוי שבט בעל [מרן הדור  פוסקי  גדולי 

תשנ "ח  בשנת שנכתב קיג תשובה ח "י ,)ãé(שבה "ל

פישר  נה)והגרי "י סי' ח "ח  ישראל באבן  ,(בתשובתו

זצ"ל ברנדסדארפער סי'והגר"מ ח"ד בשם (קנה 

לעיין מו) יש  ובזה והתירוהו, בזמנו  נמנו ולבסוף ,[

שלהם, ההיתר מיוסד  היה מה האם על נדע  (שעפ"ז

לא) או ההיתר עתה .נשתנה

ì÷àøáä  óåò ìò ñåîìåôä

,úéðùå [ãé בין שנתעורר והמח' הפולמוס  נודע

העופות על הדור ורבני פוסקי

עופות ' טהרת  'מסורת חברת שהביאו  החדשים

בעלגיא) בראקל',(ממדינת 'עופות בשם שנקראים

מהודרים  שהם הסוברים הדור מרבני שיש

מעתה  להפסיק  ראוי  ולדעתם ההידור בתכלית

עתה עד שאכלו העופות שללאכול ההיתר (שכל

בדיעבד  של  היתר רק היה לדעתם עליהם  הדור גדולי

משא"כ  אחרת, ברירה  היה שלא משום  הדחק , ושעת 

החדשים) המהודרים  להעופות  שישנם  ולעומתעתה  ,

בתכלית, שאסרום הדור  ורבני פוסקי  מגדולי  יש  זה

היות לאכלו שאסור  מסורת עליו שאין  כעוף

בו שהיו(לדעתם)שמצאו מהעופות  שינויים כו"כ

הקודם בדור  באר"י הנקרא נאכלים עוף (שהוא

ערבי) עוף – שמוצאים בלאדי יותר  שטוענים [ויש ,

ועוד ]. רגליו  את  כחולק  טמא עוף  סימני בו

åìëàù  úåôåòì  òâåðá íéøáãä úåàéöî øåôéñ

äúò ãò

ìéçúðå [ åè הישנים העופות  בענין לדון מקודם

השנים  בחמישים שאכלוהו

נקדים  בזה ההלכה דברי שנכתוב ולפני האחרונות,

הדברים מציאות מת"ח בקיצור מורנו ששמעם (כפי

בסוגיות  והן  המציאות  בידיעת  הן  הרבה  הבקי גדול 

'בארד ההלכה) הנקרא עוף מין  ישנו בארה"ב הנה ,

היראים  ע"י  שם נאכל שהיה עוף  שהוא ראק '

המסתובב  עוף  והוא והצדיקים, והת "ח והשלמים,

יש  לעוף  הרי הלכה ע"פ  והנה חפשי , בשדות

_________________________

מסורה יד. לנו  שאין עוף  תרנגול ממין הוא הזכר לפעמים שמרכיבים שמינים ספק מכל למעלה ונתברר שם, השבה"ל ז"ל
להם  אין העופות מגדלי ביד כהיום נמסרים הדברים כי והיות וכו', זה, ממין פרשו ההלכה מדקדקי הדורות  ובמשך  עליו
שמתערבים  לפנינו  חמור דבר א"כ מזה, שרחוקים האחרים ומכ "ש ומצות תורה שומרי הם אם גם זה בשטח  ידיעה שום

המינים עם בטהרתן בדוקים שאינם להרגיש מינים בלי במסורה עופות בתור אח "כ הגידולים ונשחטים ונמכרים המקובלים
אין  הבר אווז ובר ביתי, אווז בר על שהרכיבו  הבר אווז בר בענין ע "ד סי' יו "ד  החת "ס מרן בהוראת ננקוט אם וגם וכו'.
וכיו "ב  בדידן. שייכים לא הח"ס שם שצירף  הצירופים כל הנה והאפרוחים, הביצים והתיר מסורה, שלילת מדין אוכלים
רק  הביצים] [מלבד  עצמם בנולדים למעשה להקל  רצה לא אבל  כנ "ל , שמצדד קמ"ד סי' ח "א יו"ד שלמה בית  בתשובת 

דבריו . אריכות  יעש"ה הדור, גדולי הסכמת  בצירוף 
להתיר  נתקשו ואעפי"כ נתבררו , כי בסימנים פקפוק אין אבל  מסורה שחסרים מעופות עכ "פ מדברים האלה הגאונים והנה
בדבריהם  הי' עיין האב , לזרע  חוששין אין צד  וגם דזוז"ג. צד  ואיכא הזכר בזרע  רק שהמדובר אעפ "י המסורה חסרון מכח 
עי"ד הדברים דנעשים חמור משגה דהוא כתבתי כבר שלפנינו  נדון אבל בזה. שדנו  אחרונים גדולי ספרי רוב ובשאר הק'
דיעבד , של  דברים על  הכלל  הנהגת  להעמיד שאין בכמ"ק בעניי כתבתי וכבר תמידי, דבר הוא וגם כלל, בקיאים אינם
ח "ו יבואו  והדברים מרכיבים, מה להודע בלי המינים, שמרכיבים ליום מיום ונתרבה האכילה, קדושת לענין ובפרט 
ממקור  רק עופות  לשחיטת  להביא שלא חמורה בהשגחה ולעמוד להתעורר עלינו ע "כ  מאכלות . באיסור גדול  למכשול
מצד ובין הזכר מצד  בין פקפוק בלי ברורה שהמסורה ממין רק גדלים ושהאפרוחים מינים, תערובת מחשש בדוק שהוא

עכ"ל. ישראל. בקדושת  ח "ו  ופגיעה  ממכשולים יצילנו והשי"ת הנקבה.



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח כהליקוטי 

זה  עוף שאף טוענים שהגויים [שאף כשרות  מסורת

טמאים  מעופות  שנה וחמישים כמאה לפני  הורכב

בחזקת שהוחזק עוף  לאסור  נאמנות לגויים אין  הרי

בארה"ב  שהיו  וצדיקים ת "ח גדולי  ע"י  כשרות 

מסאטמער , מהריט"ב כהאדמו "ר  שאכלוהו,

קאטלער  הגר "א מליובאוויטש, מוהריי"צ אדמו"ר

אסאד  מהר"י וכמש "כ אכלוהו , שכולם ועוד,

ג ) אות  צב סי' שלו ברי(בשו"ת  ת"ח שיש  דמקום

העופות ואוכלים ובצדקות  בישרות מוחזקים סמכא

גמורה, כמסורת הרי חשיב הגויים הבלי דברי (וע"פ 

בפר ' עזרא  האבן  כמש"כ  הם  טמאים התרנגולים  כל

הקדמונים ', הצדוקים  כבר  אמרו 'שכן  יט יא, שמיני

המסורת  נגד  שהם  לדבריהם התייחסות שום לנו ואין

שנהשבידינו) כחמישים לפני אך  בשנת ], (בערך 

עוף תשכ "ו) ולמכור  לייצר  החרושת  הבתי החלו

אז  עד  אוכלים שהיו לעוף הרבה דומה שהיה

לבן )בארה"ב, יותר  קצת  שהיה  נתגלה (אלא ולא ,

ששמרו כיון  זה בעוף שינוי  שיש אדם לשום אז

החדשה התרכובת את גמור הנראה בסוד  (וכפי

חולשתו  בזמן כבר  שהיה מסאטמער  אדמו"ר  כ"ק

הסטראק , מחלת תקופה  באותה  שקיבל  ימיו, שבסוף

שלא  ידוע  עצמו והוא זו, חדשה  ממציאות ידע  לא 

העוף  את  לאכול המשיך  אלא הנמכרים  מעופות אכל 

בבתי  השוחטים  ושאר  הנה , עד  שאכלו הקודם 

כמו  שהוא סברו החדש העוף את  שראו השחיטה 

בו  ניכר  היה שלא  עתה עד שאכלו הישן עוף אותו

שי  חששו ולא גדול, בערך שינוי אך  כלל , שאלה  בו ש

הרב  להגאון הן ונתברר  נודע שנה כעשרים  לפני

זצ"ל הלוי שבט בעל  למרן  והן  מארה"ב, בעלסקי

העוף  שהוא  פטם עוף  (הנקרא החדש העוף  שמין

לכל נשלח ומשם  החרושת בבתי בארה"ב שמיוצר 

עם  ראק ' 'בארד שנקרא  הנאכל המין  הורכב העולם ,

שרק  סברו ובתחילה  'קורניש', הנקרא  אחר  ממין  עוף 

השנים  במשך  ואח"כ ה 'קורניש', ממין  הוא הזכר  עוף 

ב' על ליעוץ  הממונה הגוי המומחה  (בעדות נתברר 

בעולם) הגדולים חרושת  ברורה הבתי ידיעה שאין 

ולמעשה  זה, ממין  היא הנקבה מין  שאף ויתכן  בזה,

צורך  שיש בתשובתו שהורה אף  הלוי  שבט בעל

הנ"ל, שאלה בהם שאין טהורים עופות  לחפש דחוף

הוא  ואף  אכילתו להמשיך  אסר לא למעשה מ"מ

לאכלו  המשיך להלן )עצמו  טעמיו שיבואר .(כמו

 úåôåòä ïî  ùåøôì ò" ò  íéáø  íéøãäîù øåãéää

íéðùéä

 äðäå [æè לאחרים מורה שלהלכה אף  מורנו 

הישנים  שעופות  הדור  גדולי  כדברי

שהיתה  ההיתר  בחזקת נשארו עתה עד שנאכלו 

השאלות ונתפרסמו  שנודע מעת  מ"מ להם,

על  ומחמיר  מהדר  עתה, עד  שאכלום בעופות

והפסיק  יותר )עצמו , הענין שיתברר עד בל "נ  (לע"ע

בשר  רק  לאכול ועבר  העופות, סוגי כל מלאכול

ומהדרים  מהמדקדקים כו "כ  על נודע וכן  בקר ,

שנים  כו"כ כבר עצמם את שמנעו כשרות בעניני

שנודע  ההכלאות חשש עקב העופות מאכילת 

למתי רק  ידוע הדבר  היה עתה עד אמנם בהם,

שהורה  הלוי השבט מרן הוראת מחמת  [וזה מספר

החדשים  העופות הבאת בענין שהתעסקו  לאלו 

עד  שאכלו  בעופות  הפקפוקים לפרסם עליהם שאין

כמש "כ  עבורם אחר תחליף  יהא שלא זמן כל עתה,

לרבים, הדבר  שנתפרסם ועתה הדבר ], טעם להלן

ופורשים  ע"ע שמהדרים הרבה עוד ניתוספו

בשר  לאכול עתה שעברו  וישנם הישנים, מהעופות

כאלו  ישנם וכן כ"ק בקר, על כן שמענו (וביניהם

שליט"א) מאמשינוב עוף אדמו"ר  לאכול שעברו

לערב הודו, הנ"ל חרושת  בתי הוצרכו לא  (שבו

להרבות ולע  נועדו שכולם הנ "ל , ההכלאות שות

ריבוי  בו שיש בהודו משא"כ שבתרנגולת, הבשר 

הכלאה) ללא אף .בשר

ìàøùé  ìë áø÷á  ìá÷úðù  åãåää  óåòã øúéää

øîàå [æé קבלה שישנה שאף מורנו בזה

הק' בע"פמהשל"ה מסורת (והיא

בכתב) אז ולא  עליו היתה שלא זה, מעוף לפרוש



לנפשך  חכמה דעה כו 

כבר  הרי דורס, עוף שהוא עליו וחששו מסורת

הפוסקים בזה סקכ "ו)כתבו  פב סי' יו"ד  תשובה (דרכי

כבר  ונתקבל שנים מאות  עברו שכבר  שאחרי 

ישראל  אצל וגדל ישראל, כל אצל הזה העוף  עתה

נחשב  בעצמו  זה הרי דורס , שאינו  וראינו

שהריב "ש ,åè מסורת באר  מי בשו"ת מש"כ (ונודע

הק' הבעש"ט מרן  והיינו הודו, אכילת  ,)æè התיר 

מש "כ  ע"פ  י"ל שאולי שליט"א מורנו בזה וביאר

למלך  הרב במשנה הביאו ה"ו, אישות  מהל ' (פ "ט

סק"ד) לב סי' או"ח בברכ "י שבענינים חיד"א

הלכה  להכריע אפשר המציאות בידיעת התלויים

רוה"ק, הברכה ע"פ  בהיכל מקאמרנא הרה"ק (וכ "כ 

תצא) כי ברוח פר' הק ' הבעש "ט שהכריע י "ל וה"נ ,

ברוח  שהעיד או  דורס  שאינו  טהור  עוף שהוא קדשו

ע"י זה עוף  נאכל שהיה בעולם מקום שהיה קדשו

מציאות על כעדות זאת שנחשב ות"ח צדיקים

קדשו) ברוח  שיודע המציאות על  להעיד .(שנאמן 

זי "ע  מקמארנא הרה"ק  בין  שהיה והמח' [והפולמוס

דידן  הודו עוף על היה לא ש "פ (הנקרא לבין

הבעש"ט) שהתירו שם  שכ ' עוף אינדי"ק  על אלא

מקפריסין  או  מיון שהובא אר"י)æé אחר  ,(מאיי

ואכמ"ל],

 úåìéèîä úåôåò  ÷ø ìåëàì  ÷ñéøá  úéáã øåãéä

(ïøåâàìä ïéî) íéöéá

ïë [çé שמהדרים בריסק מבית מהדרים יש 

הנקרא  ממין  רק  עופות לאכול תמיד

ביצים  להטיל המיוחד  עוף מין שהוא 'לאגורן'

אוכלים, שאנו הביצים כל נלקחים שמהם הרבה,

שעיקרם  אלו שבעופות 'מטילות ', עופות  ונקראים

נועד  שלהם הבשר ואין ביצים להטלת מיועד

של  מינים בהם לערב הוצרכו  לא שם לאכילה

_________________________

וכ'טו. הנזכר האינדי"ק בדבר מ"ש ט"ז דימן הס ' שבסוף התשו' בקונט' הבושם ערוגות  בס' ועי' שם, הדרכ "ת  ז"ל
בבירור  ידוע שאין באעוף  דוקא זה מסורות  ובעינן טהרה סימן על לסמוך  שאין הרמ"א מ"ש דבע"כ ראי' יש זה שבעוף
ורבבות  לאלפים בביתינו ומתגדל  שכיח והוא טובא בו  מכירין שאנו  בעוף אבל  דורס, הוא שמא להסתפק מקום בו  ויש
ומתמה  מעולם עליו  שהתפלא דבר על  לתרץ יש שבזה וכתב  כלל, מסורות  א"צ דורסין שאינם שנים מכמה רואין ואנו

אינדי"ק שקורין העוף  אוכלין שאנו  מה על הא"ן)מאד ענגילישע "ר א'(או אף  מקודם במדינתינו  הי' לא הזה העוף הלא
הימים  דברי בספרי כמ"ש אלו למדינותינו  הבוא ומשם אמעריק"א בארץ אותו  שמצאו  רק מדינות , בשאר לא וגם מהם,
העוף  ונתגדל נתפשט הנ "ל  הארץ הגלות אחרי רב זמן ומסתמא הששי לאלף רנ"ד  בשנת  נתגלה אמעריק"א ומדינת  שלהם,

בימים  הי' אשר הגדולים אז התירו  ואיך  אלו במדינותינו כזאת ההוא חדשה בארץ דהא מסורות בלתי אותו לאכול ההם
במדינת  א' משפחה באמת  יש כי דאם וכ' מסורות  משם להם שהי' לומר שייך איך  כלל מעולם יהודים שם נמצאו  שלא
שלא  התנאים בשעת  מתנים המה אחרת ממשפחה בניהם עם שידוך  כשעושין זו  משפחה וכל  זה עוף  אוכלין שאינם רוסיא
אדם  שום נמצא לא העולם בכל  הנה אבל  כך, להתנהג אבותיהם ואבות מאבותיהם קבלו שכך  אינדי"ק לבניהם יאכילו
שאינם  בהם רואין ואנו ולרבבות לאלפים בביתינו מתגדל זה דעוף  משום דהוא ובע"כ בשרא אכלינן איך וקשה שימנע,
ע"כ. לדרכו . עיי"ש דורס מין הוא שמא לו חוששין ואין להדיא אותו  מתירין סימנים הג' להם שיש כיון ע"כ כלל דורסין

בארטז. מי יט)בשו"ת  על (סי' לסמוך  יש ה' יראי שהם שכיון הריב "ש שהשיב מאינדיאה הבאות  העופות דבר על כ'
ובדרכ "ת  כו)קבלתם, ס"ק  פב ראה (סי' אמנם ע "כ . כזאת', תשובה נמצא לא בריב "ש שכן נקבל  היא קבלה 'אם ע "ז העיר

שור ישעיה רבינו חידושי ספר נשרים')בסוף 'כנפי קונטרס  תשל"ו בהוצאת  עב יצחק (עמ' ר' אדמו "ר הגה"ק של  במכתבו
כמה  שהוסיף  אלא שם, בדרכ"ת שהובא כפי באר מי השו"ת  כלשון באות אות  כמעט כ ' זצ"ל מקאמארנא יחיאל יהודא
כ' המתירין', כחכמי והכריע  הריב"ש שעמד  עד הדור חכמי בזה 'שנחלקו באר מי בשו"ת  שכ ' שבמקום דהיינו  תיבות

ע "ש. המתיר" כחכמי הלכה והכריע  טוב הריב "ש  צח  אור  הקדוש מרן שעמד  "עד  מקאמארנא הגה"ק 

המעשה.יז. היה איך  הדברים השתלשלות סיפור קצת  שהביא ואילך  19 עמ' שנשכח' 'הגאון בספר עי'



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח כז ליקוטי 

שונים בעוף עופות  רק  שעשו הטוענים יש (שזה

ולהגדיל להשביח  רצו ובהם בשרו, לאכילת  המיועד 

שאינם  החלקים  ולהקטין שבו, הנאכל הבשר  כמות

הכלאות  לעשות ניסו ובהם וכדו', כהרגליים חשובים

במין משא"כ העוף להשביח כדי אחרים  במינים 

בשרו) לאכילת מיועד שאין  בהם לאגורן  וע"כ  ,

שלהם, טהרה והמסורת  החזקה (אלא נשארה

טוב  בשרו אין  הנ "ל  בצים  המטילות הלאגורן  שבעוף

ע"כ  בינינו, המצויים הרגילים  כהעופות לאכילה כ"כ

אחר לחפש הוצרכו וע"כ לעופות , רגיל  תחליף אינו

כנ "ל ) אחר מעלה עוף  המטילות בעופות  ויש  ,

טריפות שאינם מוחזקים שהם הכללנוספת (ע "פ

בצים) להטיל יכול  אינו טרף  אלושעוף  שעופות  וכן  ,

[משא"כ  טריפה, שאינו  סימן שהוא חודש י "ב חיים

שמפטמים  אצלינו  המצויים הרגילים העופות

טבעם, כדרך שלא אוכל של גדולה בכמות אותם

ביותר  מהיר באופן  ומשמינים שגדלים יום עד  38)

טבעי) גידול  באופן חדשים  ארבעה ושוחטים לעומת ,

לחיות להמשיך יכולים שאינם משום תיכף , אותם

זה מרוב באופן ימותו כן ולאכול לחיות  ימשיכו (שאם 

לטריפה  נחשב שאי"ז  סומכים שבכ "ז אלא השמנה ,

שאמר וכמו חודש, י"ב  כן  לחיות  יכולים  שאינם  מה 

שהיות  שסוברים  זה, בענין  הבקי א' גדול ת"ח למורנו

(דייאע"ט) רגיל  באופן ולהאכילם לחזור  שאפשר 

שירדו עד  קמעא קמעא ממזונם להם שיפחיתו

ה"ז  חודש  י "ב לחיות להמשיך  יוכלו  ואז ממשקלם

לטריפה)], נחשב אינו

 éååö  íéé÷ì éãë  äúò äðùéù  äãéçéä êøãä

 øåäè óåò ïéî éøçà ùôçì éåìä èáùä úàøåäå

øîàå [èé להביא שניסו לאחר שעתה מורנו 

חדש  פרצה (בראקל )עוף ולמעשה

עד  אסרוהו  שהרבה הפוסקים בין  גדולה מח' בו 

להכנס  חפצים אין והשלמים היראים שרוב

[מלבד  החדש  מעוף  עצמם ומונעים זו לפלוגתא

על  לסמוך מדינא להם שמותר המתירים תלמידי

בחזו"א המובא וכהכלל הוראת רבותיהם (כללי

קנ סי' רבו)çéאו"ה  על לסמוך  לתלמיד שמותר  ,

האוסרים, רבים כנגד  אף לקולא בדאו' אף  המובהק 

שאינם  לאלו בזה דעתינו דברינו בסוף להלן ויבואר 

במשך  שנתברר מה ולפי  המתירים], מתלמידי

עוף  אחרי העולם בכל שחיפשו  האחרונות השנים

שאין  ונתברר הכלאות עבר  לא שבודאי  טהור 

בנמצא עליו הדבר  שהיה  שי"א הבראקל  עוף  (מלבד 

במינים  יתערבו שלא גוים ע "י מיוחדת שמירה

שאסור עוף  הוא שמעיקרו י"א כנ "ל  אך  אחרים ,

לנולאכלו) שיש היחידה הדרך עתה לכאורה הרי ,

הנ"ל הלוי השבט מרן  וצווי הוראת  את (שיש לקיים

ישראל של  אכילתן כשרות  יהא שלא אופן לחפש

וכו') היתרים  עניני על  אתתלויה  שיקחו  ע"י הוא ,

הנ"ל הלאגורן  המיןמין את  המביאים  מודים (שבו

הכלאות) בו עשו שלא  לוהחדש שיש  העוף והוא ,

וישקלו אותו ויגדלו  העולם, בכל טהרה מסורת

כ"כ  מבוגר  אינו עדיין כשהוא ראוי אותו עדיין (שאז 

בשרו  נהיה  כשמזקין משא "כ  לאכילה , בשרו וטוב 

_________________________

שםיח. החזו"א חולין(סק"א)ז"ל  דאמרו בהא לעי' ויש א'), עושה,(מד ב "ה כדברי עושה ב"ש כדברי לעשות הרוצה
להחמיר  יש הא הן שקולין אי ואכתי טפי, מחדדי וב"ש רובא דב "ה ההלכה הכריעו לא ועדיין ב"ק, קודם דהיינו ומפרשינן

רבו , מהם אחד  בשאין אלא אינו  המחמיר אחר הלך תורה דבשל  דהא ונראה תורה, רבו בשל  הוא החכמים  מן אחד אבל
המצות  ברוב תמיד  שמועותיו ושומע לו קרוב שהוא כל רבו ומקרי להקל, אף אחריו חכמים הלך שני יש אם ובזה ,

עושה  ב"ש כדברי לעשות הרוצה דאמרינן והיינו  כרבו , ולהחזיקו  מהם אחד  של  בהוראותיו להחזיק בידו  רשות לו קרובים
מ  לאחר ובין החכם בחיי בין זה ודין לחומרא, בין לקולא בין תמיד אחריהם ולהלוך כרבו להחזיקם שידועות והיינו  כל  ותו ,

ספריו , מפי או תלמידיו מפי והלכותיו החולקיםהוראותיו  ואפי' תורה  בשל להקל אף רבם  אחר להלוך רשאים  והנה 
ההלכה  את והכריעו זה  כנגד זה  ודנו "ד ב מושב היה שלא זמן  כל הרבים , הם ביבמותעליו דאמרו  והיינו  א'), (י"ד

עכ"ל. וכו '. כו'. ריה"ג של  במקומו כו ' עצים כורתין היו  ר"א של  במקומו 



לנפשך  חכמה דעה כח

כל קשה) יקנוהו בכ "ז ביוקר  יותר קצת  שיהיה ואף  ,

כשנוגע  ממונם על חסים שאינם ה' לדבר החרדים

פתרון  והר "ז האכילה, כשרות  לענין  הדבר 

לכו "ע יתקבל בלא"ה שמסתמא אוכלים  כולם  (כי

הנמכרים  מאכלים בריבוי וגם  זה, מין של הביצים 

שכולם  ביצים בהם  מעורבים כו"ע אצל ונאכלים

זה) ממין .באים 

'÷àø ãàøá'ä  óåò áåù  ìãâì êøãä úééçã

 íðîà] [ë אחרים שישנם נוספת דרך יש 

והיא, עתה, לעשותה שמציעים

נאכל  שהיה ראק הבארד העוף לגדל להתחיל

שעוף  הפטם, עוף לייצר שהתחילו  לפני  בארה"ב

מסורת לו  ויש בשדות , בארה"ב מצוי עדיין  זה

אך  שבארה"ב, והת"ח הצדיקים שאכלוהו  טהרה

זה  לעוף  שאין כדאית , זו דרך שאין  מורנו דעת

יש  וכן  העולם, בכל כ"כ  ברורה מסורת  חזקת 

בספרי הגויים דברי מחמת  עליו מפקפקים

של  מהכלאות זה עוף  שפיתחו שטוענים מדעיהם

עם  יחד שהכליאוהו  הודו, מארץ הבא קוצ'ין עוף 

שאין  ואף הרחוק , שבמזרח יאווה מאיי  תרנגול

קצת שיש הטוענים יש  מ"מ לאסור, לגוי נאמנות

מגיע הטבעי שהבארדראק  לדבריהם, (אף רגליים

חרושת) דהבתי פיטום ק "ג,ללא  5 של למשקל

בתפוצות כשרה תרנגולת היתה לא ומעולם

הטמאים  העופות ורק  כזה, במשקל ישראל

[אך  כאלו, למשקלים מגיעים הרחוק  שממזרח

בתשובת מצאנו דבאמת לדחות , יש זו טענה

אסאד  צב)מהר "י  סימן (סי' אינו  זה שדבר שכתב

העופות על ב"ב בגמ' מצינו  שהרי טומאה,

של  הצבע וכן  מאד], גדולים יהיו לבא שלעתיד 

מאד  חזק  כהה חום הם זה עוף  של הביצים

עופות של מובהק סימן  שהוא לשחרות, הנוטה

תואר בפרי  כמש "כ כשרים סק"ד)שאינם פו (סי'

החיים וכג )ובכף כב  אות פו שלמעשה (סי' ואף  ,

זה לעוף  מסורת  יש הלכה כיוןע"פ (כנ"ל

ות"ח) צדיקים  בארה "ב  כשרוצים שאכלוהו מ"מ ,

לקדמותו, טהרה עוף מסורת ולהחזיר להחמיר 

הלאגורן  במין  דייקא אלא זה בעוף להשתמש  אין 

בכל  טהרה מסורת  חזקת לו שיש  הנ"ל

].èéהעולם 

äúò øñàù øåãä é÷ñåôî ãçàì  åðéöî àì

íéðùéä  úåôåò úìéëà  äùòîì

 ìëå [àëהנ"ל בהידורים המהדרים (לאכולאלו 

מטילות) או הודו עוף  או בקר  ,בשר 

מילי ובגדר לו', יאמר  'קדוש בגדר  הם הרי

המאכלים  כשרות שבעניני  וכידוע דחסידותא,

החסידות מעלת על בספה"ק רבים מקורות ישנם

ההלכה  ע"פ להתיר  שיש באופן  אף בהם, וההידור

הגוף  בריאות וצורך  חולשה  חשש בזה  אין  (אם 

קולא) לידי להביא החומרא רק שיכולה  שייך ובזה ,

שרגילים  ומשפחתו  ביתו  לבני  ולא לעצמו להחמיר 

ההלכה  ע"פ  מדינא שהלא לו , ונצרכים באכילתו

את שאסרו הדור מפוסקי  א' שום מצינו  לא

שהביאו אחר עתה [ואף  עתה, עד שאכלו  העופות

יותר  מהודר  הוא הרי המתירים שלדעת אחר עוף 

אסרו לא הם אף  מ"מ עתה, עד  שנאכלו  מהעופות

שאלו וכ "ש עתה, עד  שנאכלו העופות את 

שאצלם  החדשים העופות  את מלאכול שנמנעים

באכילת עתה עד  שנהגו  ההיתר ממשיך  בודאי 

שהעידו וכמו ישראל], גדולי  שהתירום העופות,

הצורך  על בתשובתו שהורה שאף  הלוי השבט על

הפסיק  לא מ"מ חדשים, עופות  אחר לחפש 

העופות. מאכילת

_________________________

הכהנים יט. רצו לא מ"מ בציבור הותרה שטומאה שאף  חנוכה, נס לגבי הידועים הפנ"י דברי את  רמז בדרך לזה והסמיך 
כשרוצים  מ"מ בארה"ב, טהרה מסורת ראוק הבארד  לעוף  שיש אף  בעניננו, וה"נ טמא, בדבר המקדש לחנך ה' משרתי

ערעורים. עליו שיש כזה עוף  ליקח  כדאי אין העולם לכל  טהורים עופות  על המסורת  להשיב



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח כט ליקוטי 

ìåëàì  ì"äáùä øæç òåãî  úåòãä 'á

 úåôåòäî

à" éå [ áë,מאכילתם קצרה לעת  שהפסיק 

ב' יש  ובזה לאכלם, חזר  ושוב

מהרבנים  אחד  א. לאכלם, שחזר מה לפרש  דעות 

אותו שלח שהשבה"ל טוען  השבה"ל מתלמידי

שהם  עדותו  על וסמך  העוף , כשרות  אודות לברר 

טמאים, מינים עירוב ללא טהרה במסורת

שאלה  כלל שאין השבה"ל הכרעת  ולדבריו 

האלו שבתשובתו בעופות  מדבריו חזר  (ולדבריו

לאכלו) חזר ולכן  שבה "ל גדול שבס' רב לטענת  ב. ,

השבה"ל  בו חזר  לא השבה"ל מתלמידי אחר

המסורת על חשש שיש שבתשובתו מדבריו

שכמו אלא הנאכלים, העופות של טהרה

היתר  צדדי  מיני כל מחמת לאחרים שהתירם

סברות על לסמוך  דהיתרא בכוחא התחזק  שוב

לעצמו גם שזה שאחרההיתר  מחמת (ואולי

לו  שנצרכים  הרגיש לאכלם  קצר  בזמן שהפסיק 

עצמו  על ויחמיר ימנע שאם  שחשש או לבריאותו

ומחקים  דרכיו על  המביטים  רבים  גם  ממנו ילמדו

וקטנים  לנשים  חולשה  לידי הדבר  ויביא אותו

לאכילתם) .הנצרכים 

 éåìä èáùä óà  åðéîéáù íéøøåòîä úðòè

ä éìåãâ øàùååéä (é" çðîäå øùéô é"éøâä) øåã

 úåôåòä  íéøñåà

äðäå [âë שהתיר מה שכל עתה הטוענים יש

היה  העופות אכילת  הלוי  השבט

זכר  עוף  שעירבו רק  הוא החשש שכל שסבר מפני

לה  שיש נקבה תרנגולת  עם מסורת לו  שאין

זכרמסורת  שמרכיבים רק  בתשובתו שמזכיר (כמו

מסורת) לו על שאין  ולסמוך להתיר סמך  ובזה ,

שלמה הבית קמד)תשובת סי' ח"א שאין (יו"ד 

על  וכן מותר, גורם וזה וזה האב, לזרע חוששין

עד)החת "ס  סי' ועפי"ז (יו"ד זה, להיתר  שהסכים

הגוי עדות ע"פ להם שנתברר שכהיום טוענים

שמהם  הראשיים המפעלים ב' על הממונה היועץ

בהאם  שגם שנה, כל לאר "י  האפרוחים כל באים

מסורת, ללא מעוף  שהיא חשש  יש שמערבים

אוסר  היה הלוי השבט שבימינו  טוענים ועפ "ז

מנחת בשו "ת איתא שכן טוענים [וכן  העופות,

לא)יצחק סי' לה (ח "ה  אין כשהנקבה להתיר  שאין 

פישר  הגרי"י  בתשובת וכ "כ נה מסורת , סי' ,)ë(ח"ח

אך  מסורת  ללא הוא כשהאב רק  הוא היתרו  שכל

הם  הנולדים כל בודאי "א"כ מסורת  לה אין כשהאם

_________________________

חוששין כ . אין מדין א) דהתירא, צדדי תרי הני למידן לן אית  שפיר דידן, בנידון ולפי"ז התשובה, בסוף  שם ז"ל 
לבטל  מהני דזוז"ג דדינא נימא אי אפי' זוז"ג, מדין להתיר לדון יש האב , לזרע דחוששין נימא אי ואפי' האב , לזרע
מדין  לד  בכלל בעינן לא בעלמא, עפרא דנעשה היכא אכילה דבאיסורי תוס' דלשיטת  לדון יש ועוד  הנגרם, דבר
דקיי"ל  דאף אלא ל"א. בתמורה כדאיתא דעלמא כעפרא נעשו אשר מביצים נולדו דעופות  הרי נמי והכא זוז"ג,
ערלה, של אגוז לכתתילה נוטעים דאין ה"כ , דמעש"ש פ"י הרמב "ם שכתב  כמו  אסור לכתתילה מ"מ מותר, דזוז"ג
דאין  משום הוא לכתתילה לנטוע דאסור יוסי לר' דס "ל דהא הצלמים כל בפ ' הר"ן כמש"כ דס"ל  משום והיינו
בהשגחה  ולעמוד  להזהיר צריך  בודאי וא"כ  מ"ט ], דף  ע "ז בגמ' בזה מש"כ [ועי' עיי"ש לכתחילה איסור מבטלין
מה  האלו  הדברים כל  יפסקו ממילא ואז המינים, מתערובת  נולדו  שלא עופות  רק לשחיטה להביא שלא חמורה
השואלים  שאמרו  לפי"מ כתבנו זה וכל במסחר. הולך שאינו  שיראו אחר טהורים, עם טמאים עופות  שמערבים
טמאים, עופות הם הנולדים כל  בודאי א"כ  הטמא, העוף  הוא שהנקבה טוענים אחרים אולם הטמא העוף הוא שהזכר
רגליו את חולק העוף  אם לברר דאיכא ומכיון טמאין, עופות באכילת דאורייתא באיסור כאן לחוש צריך ובודאי וכו',
הרי  מ"מ דארעא, מספנא הם אפי' הביצים וכן העופות , לאכול  אסור בודאי הדורס, עוף  דהוה טמא ודאי עוף והוה

עכ"ל. טמא. מעוף הם



לנפשך  חכמה דעה ל

שהתיר  ההיתר על כן  אומרים וכן טמאים", עופות

מחמת רק גם שהיה זצ"ל בראנדסדורפער הגר"מ

לטעון  רוצים ועפ"ז  מסורת, ללא האב שרק  שסבר

על  הממונה מהיועץ מסמך בידם שיש עתה

בעולם הגדולים המפעלים בב' (שמהם ההרכבות 

את  מגדלים שמהם האפרוחים כל העולם לכל מגיעים 

הנאכלים) אפשרותהעופות שאין שם כותב והוא ,

מגדלים  שמהם האפרוחים של האם מי לדעת

משמעות שע"פ המעוררים עוררו ועפ"ז  העופות,

הנ"ל האבןתשובות יצחק, המנחת  הלוי, (דהשבט

בראנדסדורפער ) והגר"מ  יש ישראל עתה הרי 

הישנים. עופות  אכילת לאסור

äæ ïéðòá  íéðáøä ' çî

 äðäå [ãë שמשמע גדולים רבנים כמה יש

בעצם  שמאמינים מדבריהם

הנ"ל  שהגוי  שאף  שס"ל [ונראה הנ"ל הגוי לעדות 

כדי ששאלוהו יודע שהרי  תומו לפי  מסיח אינו

אכילתם  מותרת האם למעשה, ההלכה לידע

שאינו אומן על שחזקה מדין הוא נאמן  מ"מ לבנ"י ,

ב' לתבעו  שיכולים שיודע ובפרט אומנותיה, מרע

והוצאת דיבה הוצאת על המשפט לבית  המפעלים

דינם, בבתי  כבדים עונשים ע"ז  לקבל ויכול רע, שם

בבתי להוכיח שיכול שיודע ש"מ ירא ומדלא

ת "ח  ישנם וכן וצדק, אמת  דבריו  שכל המשפט

ראשי ב' בע"פ להם שהודו שכותבים גדולים

שונים  מינים עשרות  שמערבים המפעלים

המכחישים  רבנים יש  מאידך אך  שונות , בהכלאות 

ובין  להתיר בין  לגוי  נאמנות  שאין וטוענים זאת

בדברים  נאמנות להם שאין  וכ"ש  לאסור,

בע"פ  ידיעתם שאומרים שלפי הרבנים  (וטוענים

נוספים  טמאים  במינים  הכלאות  שום אין ובירורם 

מסורת  לו שיש עוף הוא שלדעתם הקורניש מלבד 

].טהרה)

 äðäå שנראה הגדולים הרבנים אף  למעשה

במפעלים  עתה שיש  שסוברים מדבריהם

מ"מ  מסורת להם שאין  בנקבות הכלאות  אף

שאסר  רב שום עתה עד  שמענו  לא למעשה

הישנים העופות אכילת שכנ "ללמעשה (אף

והגר "מ  ישראל  האבן המנח "י מתשובת 

דבריהם  בפשטות לכאו' נראה  בראנדסדורפער 

הדבר היה כשלא כתבו כ"ז  אך  אוסרים, היו שבכה"ג 

הדבר כשנוגע עתה  אך  למעשה , להלכה נוגע

אכילת  למעשה שאוסר מי לע "ע  שמענו לא למעשה 

צ "ב . הדבר ובאמת הישנים, העופות

å÷ñòù íéìåãâ ç" ú 'áî  åðøåî  òîùù  äî

 éåìä èáùä ìòá  íò  äæ ïéðòá

çøèå [ äë עם זה בענין הרבה ודן מורנו  בזה

זה, בענין  שעסקו גדולים ת"ח כמה

ושניהם  זה, בענין הלוי השבט עם דיברו מהם וב'

היה  הלוי  שהשבט מפורשות בדבריהם העידו 

באכילה שלנו  העופות  למעשה שאיןמתיר (כ"ז 

מהם) טובים  אין אחרים  האם שאף שידוע באופן  אף

מסורת להלן )לה שיובאו רצה (מטעמים שלא [אלא ,

הנראה  דבר  שהוא בספרו בהדיא זאת לכתוב

אף  מדוע מובן  דבריהם וע"פ  לרבים], תמוה

עופות אף מערבים שודאי  הסוברים הרבנים

אוסרים  אין בכ"ז  מסורת , להן  שאין נקבות 

של  האמיתית  דעתו יודעים שהם היות למעשה,

המנחת [ואמנם בכה"ג, אף להתיר  הלוי השבט

מתשובתם  להדיא לכאו ' נראה פישר  והגרי"י  יצחק 

מסורת, לה אין  שהאם באופן  אוסרים שהיו  הנ"ל

נגע  לא כשהדבר זאת  שכתבו לדחות יש  אולי  אך

להיות צריך הוא שכן וכתבו  למעשה, עדיין 

הדבר  נוגע היה אם אך הדין , מעיקר בפשטות

יהיו לא העופות  יאסרו שאם יודעים והיו  למעשה

לאכילה  הכשרים כאלו  אחרים עופות  עתה לנו 

בו) רגילים  שאין  לאלו עיכולו קשה  ההודו היו(שעוף 

כהשבט  להתירם דהיתרא בכוחא ג"כ מתחזקים

לצרף  שיש  ובפרט למעשה, להתירם שסבר הלוי

להלן ]. המבוארים להיתר צירופים כמה עוד



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח לא ליקוטי 

 é"áîø øúéä ìò êåîñì  ì"äáùä øúéä ãåñé

 ÷çãä  úòù  íå÷îá

øáéãå [åë זה בענין שעוסקים ת"ח עם מורנו 

עם  בע"פ  פעמים הרבה שדיברו 

על  להבין יש  דבריהם וע"פ  זה, בענין הלוי השבט

מורנו וסידר העופות, לאכול ההיתר ויסד סמך  מה

זה, בענין שי"ל היתרים ז ' בפרטות והוסיף 

(àשנתערבו דילן באופן  לסמוך מקום שיש

העולם  בכל המוכלאים העופות כבר ונתפשטו 

במינים  מעורב אינו שודאי עוף כמעט לנו  ואין

לאסור  נחשוש ואם מסורת, להם שאין אחרים

עופות לאכול ישראל מכלל ימנע הר"ז  זה בענין 

גדול  הדחק  שעת של מציאות  הוי א"כ  לגמרי,

הרמב"י שיטת  על לסמוך  יש  רבינו ובכה"ג (שהוא

יוסף) בן  הרבה שלשיטתומשה  עוד פסקו (וכן

הדין, מעיקר להגר"א  שס "ל נראה  וכן ראשונים 

סק"ג ) פב לסי' בביאורו שאנווכמש"כ עוף  שכל ,

חולין  בגמ' המובאים טהרה סימני הג' בו  רואים

נקלף) וקורקבנו זפק, היתירה , אצבע  שהם נט, ,(דף

שאין  לרמב"י  דס"ל והינו  טהור, בודאי הוא הרי

בג' מהני  לעולם אלא עוף , על במסורת  כלל צורך

ובש"ך  לחוד , הטהרה סק"ח)סימני פב  מביא (סי'

רמב"י  כשיטת  מהרש "ל פסק  הש"ך שכן  (ואף

שדקדקו  יש מ"מ כ "כ , להקל אין  שלפע"ד שמסיים

הדין בעצם  המהרש"ל על חולק  שאין  מלשונו

כרמב "י) קיי"ל ההלכה  שואל שמעיקר בשו "ת וכ "כ ,

קמט)ומשיב סי' המגיד (תליתאה  דברי את שמביא

דמעיקר  סברו  הראשונים שרוב שס "ל משנה

כרמב"י קיי "ל צירוף ההלכה לגבי זאת כתב (והוא

כיון חלושות ספיקות ואף לרמב "י, בנוסף  ספיקות עוד 

כרמב "י) קיי"ל  ההלכה .שמעיקר 

äæ ïéðòá à" îøäå øáçîä  úòã øåàéáá

íðîà [æë לחודא דרמב"י  היתר שעל בודאי 

שהוא  בו  להסתפק ביותר קשה

שא"א  פסקו ששניהם והרמ"א, המחבר פסק  כנגד 

ג"כ  ובעינן  לחוד, טהרה סימני ג' על לסמוך

הסוברים  רבים כטעות  [ודלא דייקא, למסורת

המחבר  שנחלקו  מה שכל הרמ"א, שיטת רק שהוא

המאור  בעל של הרביעי  הסימן לגבי  הוא והרמ"א

רגלה  וכף רחב שחטמו  שבעוף  הגאונים בשם

דורס , שאינו  סימן זהו  למחבר  שבזה רחבה,

דייקא, מסורת  ובעינן זה, סימן  מהני  לא ולרמ"א

בעינן  זה רביעי סימן  להם שאין דידן בעופות אך

מחלוקת בזה שמצינו אלא להמחבר , אף מסורת

הסוברים דעות שיש המחבר , הפר "ח בדעת (ה"ה

כהרמ"א והכנה"ג ) כ "כ בזה מחמיר  אינו שהמחבר 

בעל לעוף  הדומה עוף כשמגיע הוא לדעתם  (ונפק"מ

בדעת  לשיטתם קטנים, שינויים  בו ויש המסורת

ואכמ"ל ) ע "ז ולסמוך להקל  יש כתב המחבר  וע"כ ,

צדק  הזבחי  אך  קל, יותר  בלשון כד)ההלכה (ס"ק

כח)והכה"ח היא (ס "ק  המחבר  שדעת סוברים

הרמ"א]. כדעת  לגמרי 

åôñàúé íà óàù ò"éæ æðàöî ç"áãä ïøî éøáã

åøñàù  äî øéúäì  íçëá ïéà øåãä éîëç  ìë

 à" îøäå øáçîä

 åðééäå [çë פוסקים הרמ"א ובין  המחבר שבין 

הטור , וכ"פ  והרא"ש  רש "י  כשיטת 

הרמב"ם, דעת  הוא שכן  הריב"ש בתשובת  וכ "כ

דווקא למסורת  מהרי"ף שבעינן משמע (וכן

דבעינן ג"כ  שס "ל ומשמע  עופות, סימני שהשמיט

דייקא) מקום למסורת שכל דהב"י  הידוע וכהכלל ,

רמב"ם  רי "ף  הפוסקים גדולי מג' שנים שיסכימו

הג' שכל שנראה כאן וכ"ש  כוותייהו, יפסוק ורא"ש

חיים דברי בשו "ת כ ' וע"כ  כן , מה)ס"ל סי' (ח"ב

עוף  להתיר יוכלו לא הדור חכמי כל יתאספו  שאפי '

מסורת הרמב "י)ללא המחבר (כדעת דעת  כנגד 

בעל  עם שדיברו מאלו  מורנו שמע ובכ"ז  והרמ"א.

סבר  שהוא בהדיא ממנו ששמעו הלוי השבט

גדול הדחק שעת  בחי ' שהוא לאסורבעניננו (שא"א

וכנ "ל ) העופות  לאסור כל  שא"א בדעתו היה וע"כ 

דרמב"י היתר אלא לנו  יהא לא אם אף העופות



לנפשך  חכמה דעה לב 

שפסקו לבד  והגר"א  המהרש"ל כשיטת (היינו

,כרמב "י)

óéñåäå בהיתר סמך  שהשבה"ל שנראה מורנו 

סופר  הכתב דברי  על זה גדול מחודש

ד) סי' יו"ד סופר מכתב בשו"ת דאחר (הובא

בכל  ספיקות  בהם שיש העופות  שנתפשטו 

היתר , ולא איסור  לא אומרים אין  שוב המדינה,

בלי אפילו רמב"י  שיטת על סמכינן דבדיעבד 

לכתחילה  פוסקים שאנו דהגם אחרים, צירופים

ארמב"י. סמכינן  בדיעבד כהרמ"א,

 óåøéöá é"áîø  ìò êåîñì áéùîå ìàåùä øúéä

 ÷ôñ ãåò

íðîà [èë וכמה כמה עוד  להוסיף  יש  בעניננו

ההיתרים היתרים, צירוף (שע"פ 

הא' ההיתר כמו ולא מרווח, ההיתר יהא הנוספים

גדול ) הדחק שעת  של  היתר  רק  .שהוא

(á' לכאו שהוא הנ"ל ומשיב שואל השו"ת  דברי

ומשיב  שהשואל והיינו דידן , לנידון דומה ממש 

עליו יש האם ספק  שהוא עוף בנתערב איירי שם

השואל  מצרף  ובזה טהורים, עופות  בתוך  מסורת,

הרמב"י דעת ספיקא, דספק היתר ועושה ומשיב

מסורת  כלל שא"צ כנ "לשס "ל לשו"מ  (שס "ל

רק  הר"ז שאסר  והשו"ע כרמב"י, הלכה  הדין שמעיקר

והרא "ש) רש"י לשיטת  לחשוש חומרא ועוד בתורת ,

שיש  ובכה"ג מסורת, שנתערב לעוף יש האם ספק

לכתחילה, אף  להתיר  להשו"מ ס"ל ספיקא ספק

לברר  אי"צ פוסקים הרבה שלדעת  שם וכמש"כ 

לברר  כשקשה שכן וכל לבררו, יכול אם אף הספק

והנה  לברר. אי "צ שלכו"ע דידן , בנידון  כמו  הספק

ראק  ובארד קורניש בעופות  הרי דידן בנידון 

מגיעים  ומהם אותם שהכליאו כו"ע מודים (שבהם

דידן ) האם העופות הרבנים בין פלוגתא בהם יש  ,

שאחד  לא, או  מסורת  עליהם שהיתה עופות  הם

שנתברר  במכתבו  כותב שליט"א הרבנים מגדולי 

שהבאנו ואף  מסורת , האלו  העופות לשני שיש  לו 

הקורניש  עוף על טוענים רבנים שהרבה לעיל

י "ל  לדידן  מ"מ מסורת , לו שאין להם נתברר  שודאי

השו "מ  לדעת וא"כ עדיין, נפקו לא ספיקא דמידי

ולהתיר  ספיקא ספק ולעשות  לצרף  אפשר  הנ"ל

שמח' [ויתכן  זו . והכלאה מתערובת  שיצאו העופות

שיש  הוא נחשב האם הקורניש  עוף  בענין הרבנים

שבאמת ששמענו  מה לפי אפשר  מסורת , לו 

ממנו שאכלו  ידוע שאין אלא בארה"ב, אכלוהו 

לאכלו, נהגו  העם פשוטי המון רק  וצדיקים, ת "ח

כמסורת]. זה נחשב אם הרבנים נחלקו  ובזה

äæ ïéðòá úåàéöîá  íðùéù  úå÷éôñä

ïëå [ ì ת "ח שיש עופות בשאר  החשש  לגבי

ששמעו וטוענים החוששים גדולים

על מהאחראים שעירבובע"פ  החרושת בתי 

עופות מיני  עשרות השונות  יש בהכלאות (ואולי

ממש) טמאים עופות  סתירותבהם  מצינו בזה גם ,

במכתבו הרבנים מגדולי  שאחד  המציאות , בבירור 

רק  הם בארץ הנקנים האפרוחים ש"כל מעיד 

וכל  ורוק , קורניש  של הזאת והצירוף  מההכלאה

ואין  הזאת התרכובת  את להכיר  יודעים המומחים

לאפרוחים", אחרת  הכלאה לדבריו שום (והסכימו

הרבנים) מגדולי כמה  המתירים עוד טוענים וכן  ,

לערב  להם אסור  בארה"ב המדינה חוק  שע"פ 

הנ"ל, מינים שני מלבד בעופות  חדשים מינים

שעירבו מה וכל חוקותיהם, באכיפת  שם ומחמירים

לא  אך  בעלמא נסיון לצורך רק היה החרושת בבתי

לדידן  א"כ אלו , מעופות  לשווק בפועל, זאת  עשו

להצטרף  ויכול במציאות, בספק  הדבר  הוי  שוב

דהשו"מ. הנ"ל ספיקא לספק 

 êåîñì íéëéøö  íéøáã  äîëù äðåéìòä äçâùää

 áéùîå ìàåùä ìò

øîàå] [àì העליונה שההשגחה שרואים מורנו 

שעיקר  דברים כמה לגבי סיבבה

השואל  דעת הוא בנ"י  סומכים שעליו ההיתר



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח לג ליקוטי 

בפרות שעושים הניתוחים לענין  וכגון ומשיב,

לחלב הלוי העומדות  השבט  מרן  ניסה  זה (שגם

שיסדרו  החרדית  דהעדה  הכשרות  ועד אצל לפעול

ורק  אצלם, מתוקן אין  עדיין לע "ע  אך הדבר ויתקנו

'יראים' הכשר  ושל לנדא  הגרמ"י של  חלב במוצרי

הוא  בזה שי"ל  ההיתר  עיקר בזה  וגם הדבר , מסודר

סי' ח "ג (מהדו"ק השו"מ  של הגדול  חידושו על  לסמוך 

מובהק פא) רופא ע"י  שנעשה ניתוח שכל שס"ל

הבהמה מטריף  אינו הבהמה לרפאות (אף כדי 

הבהמה  את  המטריפים נקבים  הניתוח ע"י שנעשה

ריפוי) לשם רופא ע"י שלא  נעשים  היו בזה אם  ואמר ,

הרבה  השו"מ על עברו שבדורו  שהיות  שי"ל

של  הבחי ' בו נתקיים ע"כ  ורדיפות, בזיונות 

שיצטרכו הש"י וגלגל נרדף ', את  יבקש  'והאלקים

כוותיה]. לפסוק הבאים בדורות  בע"כ

 øúéä  å÷ééãù íé÷ñåôä 'â  ìù  ìåãâä  ùåãéçä

äãð 'ñîá 'ñåúä éøáãî

(â [ áì ע"פ גדול, חידוש  פוסקים בג' מצינו עוד

התוס' ד"ה דברי  ע "ב  נ  דף (נדה

דאגמא) יוצא תרנגולתא התוס' בדברי שלהבנתם

עופות מהכ"ד  אינו  הוא שודאי שלפנינו  עוף שכל

העוף  הרי  [ובעניננו , בתורה הנזכרים הטעמים

של  מהכלאה נולד שהוא שיתכן  אף שלפנינו  הפטם

בודאי עצמו  הוא מ"מ טמאים, המינים מכ "ד מינים

צריך  לאסרו כדי  הרי הטמאים], מינים מהכ "ד אינו

בו [שאין נשר וכמו טומאה, סימני  הד' כל שיהיו

והוא  נקלף קורקבנו ואין  זפק  בו  ואין יתירה אצבע

דורס ].

'âåשלמה הבית הם, הללו  סי'פוסקים ח "א  (יו"ד 

וקמו  גם )àëקמד  בתוס' זה ביאור מובא וכן ,

כת "ר  בשנת  ומשיב השואל שכתב (מובא בהסכמה

ח"ז ) ומשיב שואל  שו"ת  בעוד בלקוטי מצינו וכן ,

קראקא אב"ד  אהרן ר' בתשובת (בעמח"ס פוסק 

ח"ב  דבר "ח בשו"ת  ומובאת  דאברהם, צלותא  שו"ת 

מח) הביתסי' על חלקו  הפוסקים שרוב אף והנה ,

המנח"י  וכמש"כ  הנ"ל, לא)שלמה סי' שדעת(ח "ה 

וכמש "כ  כן, קיי"ל ולא פלא הוא שלמה הבית

חיים סוגיית(הנ "ל )הדברי  על בחת "ס  הוא וכן  ,

בחזו"א הוא וכן סקי"ג )נשר, יג  סי' וכ"ה (יו"ד  ,

הרמב"ם על הלוי הי"א)בהגר"ח מאכ"א מהל ' ,(פ"ג

דלא  הוא הנ"ל נדה בתוס ' שהפשט הסכימו שכולם

הנ"ל שלמה הבית מקאמרנא כביאור  הרה"ק (וכ"כ

נדה  התוס' מדברי הנלמד ההיתר על דברים בפר '

כדרכו  בחריפות שם  וכותב הבל דברי שהם  הנ"ל

זה) היתר נגד  .בקודש

ò"åëì ã" äòùáù  úåéìâøî æ"àøâä ùåãéç

íéøéúîä úåòã 'á  ìò êåîñì øùôà

 äðä [âì פוסקים ג' כנ"ל שמצינו  כיון  מאידך

מתוס' הנלמד  להיתר שלשתם שכיוונו

זקנו בשם חידוש  דבר מורנו  בזה אמר  הרי  הנ"ל,

מהא "ז,החת "ס  הגאון וכתב  ד"ה עא  סי' (חאה"ע

סי' מהדו"ק  רעק "א  בשו"ת גם התשובה ומובאת 

של קכב) הגדול חידושו  את  להלכה שהביא ,

מרגליות  סי'הגרא"ז  ח"ב תנינא  אפרים בית (שו"ת 

הש "ךה) דנחלקו  הא לגבי עוד , ד"ה רמב  (סוס "י

איסור נראה) הוראת  כללי  בהל' והט"ז הב"ח עם

הב"ח שלדעת הרשב"א והיתר , דעת  שכן (שהביא

רנג ) סי' הדחק ח "א  בשעת לסמוך  אפשר והט"ז

ואף  לקולא, יחיד פוסק  על אף מרובה והפסד 

שבאיסור  וס "ל הש"ך , עליהם וחלק דאו ', באיסור 

וחידש  יחיד , פוסק על בשעה"ד  אף לסמוך  א"א דאו'

_________________________

הגה"ק כא. חלק ולמעשה להיתר, זי"ע  מצאנז הגה"ק עמו  שיסכים באופן רק הוא זה שהיתר כתב  קמד  שבסי' בתשובה
עין  בספר [עיין זה. בהיתר עצמו על  סמך  שלמסקנתו  וי"ל בסתם, ההיתר כתב קמו בסי' שוב  אך  מצאנז, חיים הדברי

ח"א יצחק זצ"ל, הגרע"י תקסח )(לבן עמ' ה, אות הפוסקים-כללים לשונות  כללי ההוראה, לסמוךכללי שאפשר דעות שמביא

בענותנותו]. רק כן שכ' הפוסק, על  בכה"ג 



לנפשך  חכמה דעה לד

על  לסמוך  לגבי  רק  היא המח' שכל הגראז"מ בזה

לכו "ע  המתירים פוסקים כמה כשיש  אך יחיד , פוסק 

דאו', באיסור אף  בשעה"ד עליהם לסמוך  אפשר

דידן  נידון המצויים והנה העופות  כל את (לאסור 

שבזה בידינו) י"ל וא"כ הדחק, שעת  בגדר  ודאי הוא

הפוסקים ג' על לסמוך  אפשר שלמה ,לכו"ע (הבית

קרקא) אב"ד ומוהר "א ומשיב  על השואל לסמוך 

מכ "ד  אינו  שודאי עוף  שכל הנ"ל, נדה התוס' דברי 

כ "ז  טהור  ודאי  בחזקת הוא הרי  הטמאים, מינים

טומאה. סימני  ד ' בו שאין

åãåää úåôåò éáâì øáã áéùîäã øúéä

(ã [ãì הרבנים מגדולי  אחד שהביא ההיתר

משיב  שו"ת  בשם במכתבו  שליט"א

מוולאז 'ין  להנצי "ב הובא דבר  כב, סי' (חיו"ד

סקכ "ו) פב  סי' יו"ד עוף בדרכ"ת  שכל לחדש שכ '

היתר , בחזקת הוא הרי עתה, אותו אוכלים שבנ"י

כמסורת נחשב דבריáëוהר"ז  כוונת שהבינו  ויש ,

ערוגת השו"ת  מש "כ כעין שכוונתו  דבר  המשיב

תשובה בדרכי המובא שהעתקנו הבושם פב  (סי'

בהערה) אצלינולעיל  שגדל עוף  לגבי  שם שכ' ,

שסגי דורס, שאינו  וראינו בשנים מאות בחצירות

הדבר  אין  שא"כ טענו וע"כ  כמסורת, ונחשב בכך 

שלנו בחצירות כלל גדל שאינו דידן, עוף לגבי  שייך 

חרושת בבתי  הנ "לאלא עירוב של מציאות כל  (וכן 

האחרונות) שנים בעשרות  רק  באמתנהיה אך ,

מדין  להתיר  כוונתו שאין דבר המשיב מדברי מוכח

דהעמד  מדין  הוא אלא הנ"ל, הבושם דהערוגות 

היתרו מחזקת  דבר להוציא שאין  חזקתו , על דבר 

הראשונים, על לעז  להוציא נסמך ושלא (ואולי

כלל על ישמור שהש"י תלינן  שבסתם דבר  המשיב

ועליהם  וחסידים  צדיקים הרבה  שביניהם ישראל 

דברים  יאכלו שלא  ישמור', חסידיו 'רגלי נאמר

ישנה  דאכילה  שבמידי התוס' דברי וידועים  טמאים ,

זו) ישראל לשמירה  כלל שכל בדבר תלינן  וע"כ ,

חזקת מידי  להוציאו אין שמספק  אותו אוכלים

שלו , שלא ההיתר מחמת שאכלוהו שיש שידוע  (אף

נתחזק  כבר סו"ס מ "מ  הנ"ל, וההכלאה  מהעירוב  ידעו

ולהמשיב  מחזקתו להוציאו ואין היתר , בחזקת אצלנו

מסורת) להצריך  הרמ "א  החמיר לא בכה"ג  .דבר 

 æ" îæ øåäèäå àîèä  íéøáòúî ïéàã øúéä

( ä [äì המינים משני שאחד לעיל עפמש "כ

העוף  הוא הפטם עוף נוצר  שמהם

מנהג  ע"פ  בארה"ב שאכלוהו ראק ' 'בארד 

לו שיש טהור  כעוף  דין לו שיש וכתבנו הצדיקים

מין  בו שעירבו מחמת  הוא הספק וכל מסורת,

מזה, זה ונתעברו  מסורת, עליו שאין  ה'קורניש'

זקינו שנסתפק מה ע"פ  היתר לצרף  יש  ובזה

עד)החת"ס סי' יו"ד טמא (שו"ת  ועוף טהור  עוף אם

יש  א"כ  מתעברין שאין ולהצד  מזה, זה מתעברים

ה  מטהרת הקורניש .הוכחה טהרת על ראק בארד

יהודה  בשו "ת הרי  בספק , נשאר שהחת "ס  והגם

צב)יעלה סי' אסאד להקל,(למהר"י ספיקתו  פשט

שמהר "י והגם זמ"ז, מתעברין  דאין  ליה וסבירא

היא  אולי  הנקיבה על הוא דכהשספק  כתב אסאד 

_________________________

מאווזות כב. שינויים לו  שיש כיון אותו מתירים היינו  לא בתחלה לפנינו  בא העוף  היה אם כי דאם כתב שם, הדרכ"ת ז"ל
זה בנידון אמנם מסורות , צריכין להחמירשלנו  אין  כשרות בחזקת מכבר  הזה במקום שם אותם אוכלין  שכבר כיון 

הטמאים ממין  שהוא להיפך ראיה  לנו שאין זמן  הבא כל בעוף רק הוא מסורות  להצריך הרמ"א שהחמיר מה דבע"כ ,
ונידמי שכן והוא סימנים הג' לו  ויש לאכלו נהגו  שכבר שידוע בעוף אבל ממנו  שמענו ולא לפנינו  שידוע מחדש "פ אע

"ו  ח טמא עוף שאכלו אבותינו על לעז  ולהוציא לאסרם  לנו אין עליהם מסורה שום לאבותינו היה אוכלים שלא ע "כ  ,
היום  עד וגם כשרותם על מסורת  היה לא מאינדי"א שהביאם בשעה כי עליהם מערערים שהרבה אע"פ  אינדי"ק עוף אנו 
לאסרם  ראיה ואין להתירא הוחזקו שכבר משום והוא פה פוצה ואין להתיר נהגו  כבר מ"מ מהם ופורשים מחמירים יש

ע"כ. באריכות . עיי"ש



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח להליקוטי 

מן  שנתעברה שרואים ממה להתירו  אין  טמאה

ולא  דארעא מספנא ילדה דאולי  הטהור , הזכר

יש  הרי  בעניננו וא"כ  הטהור , הזכר מן  נתעברה

יועיל  לא הנקיבה על גם הוא שהספק אומרים

נשרים  כנפי בספר אמנם זה, היתר  אסאד למהר"י

יאסי) אב "ד  שור והוכיח (להגר "י זה, בכגון  התיר 

טהורים. עופות  שהם מזה

íðîà]הנ"ל בתשו ' מח)הדב"ח והחזו "א (סי' ,

יד) אות  יג  סי' במנח"י (יו"ד וכן (בתשובה ,

מתעבר הנ "ל ) טהור  שבעופות  שנקטינן  כתבו 

הנ"ל  הכלל נאמר וחיות  בבהמות  ורק  מטמא,

שבימינו יותר  הוסיף  הלוי השבט ובעל בגמ'.

כלל  שייך  אין  ג"כ מלאכותית הזרעה שעושים

ובהמות, חיות  לגבי  אפי ' הנ"ל, ספק  על לסמוך

ולא  טבעי, ועירוב זיווג לגבי  רק  קאי  הגמ' שדברי

סו"ס  אך בימינו , המצויה מלאכותית  הזרעה לגבי 

ההכלאה  שכל טוענים יש  כי  נפקי, לא ספיקא מידי 

יש  למעשה וא"כ מלאכותי , ולא טבעי  באופן היא

להתיר ]. צד עוד כאן

 àø÷ðå ìåâðøúì  äîãðù óåò  ìëù úåòãä

äøäè éðîéñ 'âá øùë  ìåâðøú

( å [ åì אסאד מהר "י  דברי צב)ע"פ  ושו"ת(סי'

סופר  ד)מכתב ג'(סי ' לו שיש  עוף שכל

טהרה הנ "ל )סימני רמב"י הוא (כדעת ודומה

ואין  כשר  הוא הרי תרנגול בשם ונקרא לתרנגול,

בשו"ת משמע וכן עליו , מיוחדת  למסורת  צריך

לאברהם קכד)חסד  סי' השוכן (בוטשאטש, שעוף 

מודה  הרמ"א גם להם ונדמה טהורים עופות בין 

ואף  עליו . מיוחדת  למסורת צריך  שאין  בזה

מצאנז חיים הדברי מז-מט שהגה"ק  סי' (יו"ד

על ובהשמטות) לסמוך דאין וס "ל עלייהו  פליג

דאפילו ירוחם מרבינו מביא מח ובסימן נדמה,

עצמו חיים בדברי  גם מ"מ מסורה, צריך  בנדמה

שם) מז  גם (בסי' יש שאולי  ספק  יש דאם משמע

הוא, שנדמה מה על ולסמוך לצרף יכולים מסורת

מהרבנים  שיש לעיל הבאנו  הרי  דידן  ובנידון

מסורת, לו שיש נחשב הקורניש שאף  הטוענים

נדמה  שהוא כיון  להתיר זה לצרף אפשר ולכה"פ

תרנגול. ונקרא

íéøåäè íéðéî íò ïëåùá à"ìñçäã øúéä

(æ [æìלאברהם חסד  שו"ת  דברי (בוטשאטש ע"פ

כד) מתירין סי' טהרה, סימני ג' לו  שיש  דכל

ע"פ  טהורים עופות בין  ששוכן רואים אם אותו 

שהגה"ק  [ואף ישכון , למינהו עוף  שכל חז"ל דברי 

מח)מצאנז  סי' יו"ד חיים  בשו"ת(דברי והגרש "ק

ודעת טעם בדרכ"ת טוב הובא קנ, סי' (תליתאי

פב) זה סוס"י על לסמוך  דאין  וס "ל עליה, פליגי 

להתיר ]. צד יש בזה גם מ"מ הטהורים, בין  ששוכן 

 úåôåòá  íéàöåîù àä ìò àéùå÷ä  õåøéú

 ãç ãç  åà ãë ãë íäù  íéîéá íéáø  íéîèôä

äðäå [çì לאסור שרוצים שיש  הקושיא לגבי 

עתה, עד  שאכלום הפטם העופות

העופות יוצאים שמהם בביצים שבדקו מכיון 

הרבה  שיש  שמצאו  וטוענים הנאכלים, הפטמים

טמא, עוף  סימני  שהם חד  חד  או  כד כד שהם ביצים

תואר פרי בספר  בזה פו)ואי' שאתיליד (סי' שהיכא

הרי טמא, מין נתערב שמא לחוש שיש  ריעותא

מחזקינן  טומאה בסימני  א' ביצה אף דהטיל כיון 

ולפ "ז  וביציו , עוף ואסרינן ואילך, מכאן  באיסור ליה

בההכלאות שנתערבו  גדול חשש  שיש בעניננו

טמאים ספק)עופות בגדר  הוי שלכה "פ לעיל ,(וכמ "ש

ביצה  עוף  שכשהטיל תואר  הפרי  לנו פסק בזה הרי

בודאי, לגמרי לאסור  יש  טומאה בסימני אחת 

דקארלסבורג, דין  דבית אב"ד  רב עם מורנו ודיבר 

הרבה  שבדק  וטען זה, ענין בבירור הרבה שעסק

אמנם  נראים העין שלמראית שאף ואמר  זה ענין 

זה  בענין מ"מ חד חד  או  עגולים שהם ביצים הרבה

להכניס  שיש והיינו  גמורה, מדידה על לסמוך  יש 

עד  הכוס  על סימן ולעשות קטנה כוס בתוך הביצים



לנפשך  חכמה דעה לו 

כשהופכים  ואם א', במצד הביצה מגיע היכן

גובה  יהיה שני מצד  לכוס  אותה ומכניסים הביצה

המדידה  ממקום השערה בחוט אף  רחוק הביצה

וטען  הכשר , חד – ככד נחשב זה הרי  הראשונה

כד -חד  הם הביצים כל זו  מדידה שבאופן  שבדק

מדידה, כלי ע"י מדידה של באופן  להתיר [והמקור 

בתר  אזלינן התורה עניני בכל כלל שבדרך  אף

בענין  אשכחן מ"מ מדידה, בתר ולא העין , מראית 

בדרכ"ת ביצים)זה מדידה].(הל ' על אף לסמוך שיש 

øçàåמגדולי ורבים השבה"ל טעם מובן  הנ"ל כל

לאכול  להמשיך  למעשה שהתירו  הדור

עתה עד  שנאכלו שהוא העופות היום של (במצב 

מצוי) אחר עוף  שאין  צדדים מצב  כל צירוף מחמת  ,

הנ"ל. וספיקות

íéðùéä  úåôåòä ïî ùåøôì øãäì ïéðò ïéà éúî

êãéàîå] [ èì היראים טעם גם מובן גיסא

שפרשו לעצמם, והמהדרים

שהרי הנ"ל, כל להם כשנודע העופות  מאכילת 

יש  מהם אחד  שבכל ההיתר צדדי  בכל הבאנו 

שלחן  על הסמוכים שבחורים מורנו והוסיף חולקים,

עוף  לאכול וצריך  חלוש  שהוא מי וכן אביהם,

ה', לעבודת העוף לאכילת שזקוק או לבריאותו ,

לשלום  שיפריעו או בה', מדביקותו יפריעהו שלא

אצלם  כי  בזה, להדר ענין שום עליו  אין הרי ביתו ,

רביז"ל  וכדברי קולא, לידי להביא החומרא יכולה

בזה  ופירשנו  יתירות  חומרות  להחמיר שאין

בהש"י, לדבקות שמפריעים לחומרות  שהכוונה

הק ']. הבעש"ט כמש "כ 

äìéçúëì  íøéúäì ïéàù  ì÷øàáä  úåôåò ïéðòá

íéøéúîä éãéîìúî åðéàù éîì

úîàáå [ î בענין הרבה עוד  להאריך  מקום יש 

אחר  שהביאו הבראקל עופות

תלמיד  שהוא דמי ונראה ויגיעה, רבה טירחא

הידור  לו יש הרי  אלו , עופות המתירים להרבנים

שיש  עוף  הוא לדעתם כי  הבראקל, מעופות  לאכול

לסתם  אבל מורכב, אינו וודאי ברורה מסורת לו 

בין  שינויים ישנם רבנים הרבה דלדעת כיון  אינשי 

הוי ולדעתם הנאכלים, העופות לבין הבראקל עוף 

מסורת לו שאין גם כעוף  לו שיש המוסיפים (ויש

טמא) עוף  זה,סימני מעוף  לאכול להתחיל להם אין  ,

הנחשבת שקולה במחלוקת  תלוי  הדבר  לכאורה כי

ותרי  תרי ב'למחלוקת כאן שיש כמו שהוא (היינו

שקול ) הדבר  שבזה  צד, לכל  שבדב"ח עדים ואף ,

מז ) אפשר (בסי' טהרה סימני  ג' שכשיש משמע

ספק  כשיש  להקל מקום יש  ולכן ותרי , בתרי  להקל

שדינה  הרמ"א בחומרת  כספיקא דהוי  במסורת

משמע  טוטו"ד בשו "ת מהרש "ק הגאון  אך  לקולא,

מעיקר  הוא מסורת  שצריך  הרמ"א שפסק שס "ל

בעוף  וע"כ  לחומרא, שספיקו  כדאורייתא והוי  הדין

להקל. אין איסור  חזקת עדיין  לו שיש זה

 úåôåò  ë"àùî øúéä ú÷æçá  íéðùéä úåôåòä

ì÷àøáä

óàå [ àî שייכים הנ"ל ההיתרים רוב שבאמת 

סימני ג' לו יש [כי הבארקל, בעוף גם

לו ויש  אותו אכלו אם במציאות ספק  ויש  טהרה,

בין  ושוכן  תרנגול, ונקרא נדמה הוא וכן מסורת,

רוב  מן  והוא הטהורים, מן  ומתעבר הטהורים,

עופות לגבי סוף סוף אך  הטהורים], התרנגולים

העולם  בכל שנים עשרות כבר שהתפשט הנאכלים

כי הדחק לשעת  זה נחשב וגם ממנו , אכלו  וכולם

כל  על לסמוך  צורך  לנו יש ע"כ  אחר, עוף מצוי אין 

ש  מפני הנ"ל להוציא היתרים שלא כדי  וגם עה"ד,

מחזקתו. הדבר  להוציא ושלא הראשונים על לעז

החדש  העוף לגבי לא (ה 'בארקל ')משא"כ  שעדיין 

ולא  היתירו , נתחזק  לא ועדיין  עתה, עד אכלוהו 

הדחק , דשעת היתר  בו ואין העולם בכל נתפשט

אין  המתירים, הרבנים מתלמידי  שאינו כל ולפיכך

ישאל  הצורך ובמקום לכתחילה, בזה להקל לו 

רב. שאילת 



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח לז ליקוטי 

 ùéå להלכה אינו  שכתבנו  מה כל כי  להדגיש 

לנו ואין הדור לגדולי נתון  הדבר  כי למעשה,

אלא  הפוסקים, גדולי  בו שנחלקו  בדבר  דעה לומר 

של  ההיתר בביאור דעתנו  לבאר  השואלים רבו כי

כתבנו ע"כ עתה, עד הנאכלים לעופות  הדור  גדולי 

הענין . סברות בביאור לענ"ד  שנראה מה

 íéàðú  úãåòñá

à" èéìù èðàøâ íøéîò 'ø ç"äøä úá â" áò å"éð õøàååù ìàåé  ä" ä áåùçä  ïúçä ìù

æ" ò ìåìà åè 'ã ìéì

íéðå÷éúì  ÷" äåæä ïéá ÷åìéçä øåàéá

äðä [à בחודש ללמוד ישראל בכלל המנהג ידוע

בזה  מש "כ וידוע הזוהר , תיקוני  את אלול

שנט)רביז"ל אות הרבה (חיי"מ  גבוה הוא שהתקו"ז

מהזוה"ק  נכנס âë יותר  שרביז"ל משמע ובמקו"א ,

פעמים  מספר  אין לימודו  ע"י  התורה"ק  סודות לכל

הר "ש  מהגה"ק אי ' [וכן  הזוה"ק, לתיקוני 

קסט)מז 'עליחאוו  אות  דיבורים  הליקו "מ (ליקוטי שכל

דהתיקו "ז ]. סודות בביאור  עוסק

' éàåוסודות בתיקוני עוסק שהזוה"ק בזה לבאר

– הנוק ' בתיקוני  עוסק והתקו "ז  הז"א,

להבין  ביותר קשה תקו"ז [וע"כ המלכות , תיקוני 

וכמובא  זל"ז , והסודות  הענינים בין  והחיבור הקשר

ע"א)בחז "ל כה דף השנה הלבנה,(ראש על

אבל  מבואו' ידע מבואו',ש 'שמש  ידע לא 'ירח

הרמב"ם הכ"ג )וכלשון  החודש קידוש מהל' על (פי"ז

עקלקלות שדרכיה התקו"ז ãëהלבנה גם וע"כ  ,

המלכות  בתיקוני  הלבנה)שעוסק דרכי לא (שבבחי'

הענינים  וחיבור  הסדר להבין וקשה אורחותיו , ידע

זל"ז ]. שם

 øäæä éðå÷éú é"ò äøåúä  úåãåñì  äñéðëä

äæáå [á הוא התורה לסודות  שהכניסה מובן

בסוד  שזה התיקו "ז , לימוד דרך 

זאת)ד 'בזאת הנקראת  המלכות  אל (ספי' אהרן  יבא

דאיקרי הקודש' העליונה החכמה סודות  (השגת 

ספי 'קודש) כנגד  הוא שכידוע בשב"ק  אשכחן  וכן  ,

הז ')המלכות  ספי' כנד  השביעי עולים (יום אנו  ובה

חי כל נשמת  עד  שב"ק [בליל העליונים הג"ר  אל

החכמה  דספי ' ליחוד שב"ק  וביום הבינה, לשלמות 

שב"ק) הדיקנא(במוסף  אל שב"ק ובמנחה (י"ג,

הכתר ) מאור היוצאות  הרחמים והיינומדורת ,[

המלכות  אל הירידה יורדי שע"י  חז "ל  (כלשון

המלכות , ספי' אל  הירידה  על  המרמז – המרכבה 

הספי') לכל  המרכבה  הג"ר שהיא אל עולים ,

בע"ח אי ' וכן  פ "ב)העליונים, רק (שכ"ו יש  שלז"א

_________________________

חלוק כג. יש שבאמת היה מדבריו והמובן והתקונים, הזהר ספר שוין הכל  העולם אצל  כמתמיה, אמר אחת פעם שם, ז"ל
נגד ערך שום לו אין מאד ונורא קדוש הוא הזהר שספר פי על  אף התקונים, ספר ובין הקדוש הזהר ספר בין ועצום גדול 

עכל "ק. התקונים. ספר של וסודות ¦קדושת

הרבה כד . שיגענו  אחר גירועין וכמה תוספות  וכמה בו יש חשבונות כמה האלו  המעשים מן ראית  וכבר שם, הרמב "ם ז"ל
גדול עומק בחשבונם שאין קרובים דרכים שהמציאנו  חכמיםעד אמרו ולפיכך במעגלותיו יש גדולות עקלקלות שהירח

מבואו ידע לא ירח מבואו ידע אלושמש מחשבונות  שתראה כמו בקצרה בא פעמים בארוכה בא פעמים חכמים ואמרו 
שביארנו . כמו  קצרה ופעמים ארוכה הראייה קשת תהיה ופעמים הראייה קשת  שתצא עד תגרע ופעמים תוסיף  שפעמים

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה לח

לקבל  עולה המלכות  אל וכשיורד  דנשמה מוחין

חכמה. – דחיה מוחין 

äîëçã ïéçåîì äëåæ úåëìîä  ìà ãøåéä ïúçä

æ"ëå [â פלג בהיותו  עתה שעד  החתן  לענין שייך

לחוד , הז"א לבחי' מרכבה בבחי' גופא,

דנשמה למוחין רק דבינה)זכה אל (מוחין וכשיורד ,

הפתח  לו נפתח המלכות, לספי' המרכבה הכלה

מו אל בהרבה לעלות נהגו  [שע"כ דחכמה, חין 

שהם  דר"ת, תפילין מניח אינו שבחור מקומות

מהאריז "ל]. כדאי ' דחכמה מוחין

ìà ùâøåîä ïîå äøåöì øîåç úåìòäì ïéðò

ìëùåîä

ïéðòå [ãהדעת שם ע"י  הוא וכלה דחתן יחוד 

מן  היוצא אהו"ה, הק' שם שהוא

ו'את ה'שמים א'ת אלקים ברא 'בראשית  הפסוק 

ולחבר  לייחד האדם עבודת  עיקר  שזו ה'ארץ',

עבודת שבכח לחומר, צורה בין לארץ, שמים בין 

יזכה  ועי"ז לצורה, ולהעלותו  החומר  לזכך האדם

הנ"ל, בבחי' [שהוא גבוה יותר צורה לדרגת 

המלכות  אל הירידה חומר )דע"י בבחי' (הנקראת 

למוחין  יזכה שעי"ז עד  ולהעלותה לה להשפיע

ובלשון  גבוה], יותר  צורה בבחי ' שהוא דחיה

י המהר"ל דף ע "ז ע "ב , נג דף  שבת חידוא "ג  (עי'

ועוד) בלשון ע "א  והצורה החומר נקראים ,

אוכל  כשהאדם למשל והיינו ומושכל', 'מורגש

מאכל דבר  החומר )איזה באופן (שהוא  הרי

חיות של הרגשה איזה בו  מרגיש  והרגיל הטבעי 

ע"י האדם וביד  'מורגש', נקרא שזה גשמי, וטעם

יעלה  המאכל שכשאוכל עד עצמו  לזכך  עבודתו

בו שיאיר באכילתו  ויזכה המושכל, אל מהמורגש

עד  המאכל, בתוך  הגנוזים והניצו "ק  אור ואצלו

האכילה  בעת  שכליים אצלו  ויתחדש  שיתעורר 

הש "י אור על ויתענג בהש"י, ודבקות  אלקות  של

שבחומר  הגשמי  הרגש  על ולא אכילתו  בעת 

דהמאכל.

äåöîá ––––  åúéùàøá øúåéá øéàî øáã  ìë

äøåúáù  äðåùàø

ïéðòå [ä,הצורה אל והעלאתו החומר  דזיכוך  זה

והפנימית הכללית נקודה באמת  הוא

את לזכך  כדי היא התורה שכל התורה"ק , כל של

למשכן  ולעשותו להכשירו  ולהעלותו העוה"ז  חומר 

שזו ית' לו ראוי  העוה"ז  שיהא עד  ית ', שכינתו 

בריא  תכלית  לוהיתה ש 'נתאוה משום העוה"ז  ת

בתחתונים' דירה לו  להיות תנחומא הקב"ה (מדרש

פט"ז ) נשא  ביותר פר' מאיר דבר שכל וכיון  ,

במצוה  ביותר  הדבר ניכר  הרי בראשיתו 

שבתורה ורבו)הראשונה פרו ניכר (מצות ששם ,

לקיים  הצורה על המרמז  החתן אל הציווי  ביותר 

אל  ירידה בחי' היינו – דרגא נחות  בחי' בנשפיה

עמו', 'עולה בה ולקיים המלכות  לא ירידה החומר ,

לצורך  ירידה בבחי' ולהעלותה, בה להאיר שצריך 

המורגש  ואת  לצורה החומר  את לעלות עליה,

כנ"ל. למושכל

äìëå ïúç úçîùá éîéðôä ïéðò

øàáîå [åגמ"ח המהר "ל נתיב  עולם (נתיבות

שמחתפ "ד) במצות נצטוינו שע"כ

החומר  את להעלות לזכות  שהדרך  וכלה, חתן 

דהשמחה, הק' והואר הרוחני כח ע"י  היא לצורה

גבוה  אלקי  אור  ממשיכים בהש"י השמחה שע"י

אל  ולהעלותו החומר  את ידו  על להפוך  שיכולים

'שם  אותיות ש 'שמחה' במקו "א [כמש "כ הצורה,

י "ג  הארת  על מרמז  וכן  אחד, – י "ג שבגימ' ח"ה',

הרחמים הראשונים מידות  תיקונים לח' (שמתחלקים

שיחוד  'ונקה ', עד  האחרונים תיקונים ולה ' 'ונוצר', עד 

כידוע , ואמא  דאבא  דיחוד  השורש הוא  ונקה דנוצר

העליונים  התיקונים  אור  נמשכים  השמחה  ובאור 

לקבל שיזכה  כדי החתן את לשמח צריך ולכן  הנ"ל],

ידו  שעל בהש"י שמחה של הנ "ל  העליונה הדעת  את 

שזכה  דידן  חתן  ובפרט לצורה , החומר  להפוך  יוכל

רבה , בשמחה  הש"י את  לעבוד עתה  עד  גם  כבר 

הנ "ל יחוד שענינה  הותיקין  תפילת בעבודת  ובפרט 



תשע"ז  ראה פרשת דא"ח לט ליקוטי 

והעלאת  חיבור  בבחי' החמה , בנץ ליום הלילה  (חיבור 

לצורה) והולך החומר מוסיף  עוד יהא שמעתה ,

בישראל  נאמן  בית  להקים ויזכו  בקודש בעליות 

ועי"ז  לצורה החומר ולהעלות  לבב, ובטוב בשמחה

ולקרב  שלים ביחודא ושכינתיה קוב"ה ייחדו

בב"א. צדקינו משיח בביאת  השלימה הגאולה

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


