
Á ˙‡ÊÂ ‰¯Â˙‰ ˙˜... )ב, במדבר יט(  
ת ופרשת פרה אֻדמה מגלה לנו שאי אפשר להשיג ולהבין שום טעם במצ

זֹאת '): במדבר יט( שכתוב וכמ, ואסור להרהר בזה כלל. ורא יתברך שמוהב
נין את ולם מות העולפי שהשטן וֻאמ: י שם" שפרש רשווכמ', רהוֻחקת הת

ֻחקה : מרול', ֻחקה'לכך כתוב , טעם יש בהישראל מה מצוה הזאת ומה 
  .אין לך רשות להרהר אחריה, גזרה גזרתי, חקקתי

 יצא אלא ללמד על הכלל ווזֹאת המצוה של פרה אֻדמה לֹא ללמד על עצמ
רה שאסור להרהר אחר טעמים ות התות על כל מצורות ולהולגל,  יצאוכל

  .כלל
): 'בראשית כו ( שכתובוכמ, ת נקראים ֻחקיםוועל כן גם שאר המצ

ן אכילת חזיר ולבישת שעטנז וכג, י גם שם"ופרש רש', תורווהֻחקים והת'
  .'נין את ישראל כי אין בהם שום טעם וכוולם מות העושֻאמ' וכו

ת נעלמים ונסתרים ואי אפשר להשיגם בדעת וכי באמת טעמי המצ
 וכמ וובמֹשה עבד' להאמין בה, ימם באמונה לבדירק צריכים לק, שי כללואנ

צים ות והשטות שלהם שרושכל ישראל מאמינים בפשיטות בלי דרכי החכמ
מכל , ת על הכתבושאסור להעל. יתברך עם מֹשה' לחקֹר ולהבין איך דבר ה

ת המלאים ות והמֻטנפות והסרוחותיהם הזרודבריהם ודע, שכן על הפה
ן וריח רע גרוע מהם וואין סרח. תר מבית הכסאואה יוקיא צ

  .לםובע
כי פרשת ,  מצות פרה אֻדמה מטהרת מטמאת מתועל כן

אמרתי אחכמה והיא ): קֹהלת ז(פרה הוא בחינת 
כי היא מטהרת טמאים ומטמאת , קה ממניורח

שזה בודאי אי אפשר להשיג ולהבין , ריםוטה
קא מטהרת יוהיא די. שי כללובשום דעת אנ

 הטמאה היא בחינת עיקרש. מטמאת מת
טרא פרים שהם סוחקירת המחקרים והכ

  . ֻזהמת הנחשעיקרכי הם , תאודמ
שהיא בחינת ֻחקת , ועל כן על ידי מצות פרה

בחינת , רה היא בחינת ֻחקהורה שמגלית לנו שהתוהת
גזרה , בחינת ֻחקה חקקתי, קהואמרתי אחכמה והיא רח

על ידי זה מטהרין מטמאת , אין לך רשות להרהר אחריה, גזרתי
'  על ידי שמאמינים בה,תאוכי על ידי זה נתבטל סטרא דמ. מת

תם ורק מקימין א, קרין אחר שום טעם כללותיו ואין חויתברך ובמצ
',   הלכות נפילת אפים ד-לקוטי הלכות  (. האמונהעיקרבדרך ֻחקה לבד שזה 

  )ט"אות י
  

ÈÁÂ ˙˘…Á�‰ ˘Á� Ï‡ ËÈ·‰Â ˘È‡ ˙‡ ˘Á�‰ Í˘� Ì‡ ‰È‰Â. ..
  )ט, במדבר כא(

,  מחיהווכי נחש ממית א): ח"מג "רֹאש השנה פ(ל "תינו זוואמרו רב
. קיןוזאלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה היו מתרפאין ואם לאו היו נ

 וגבר ישראל ון והיה כאשר ירים מֹשה ידי שכתבנו לעניוזה בחינת רמזים כמ
ת ורוכי הם בחינה אחת כמובן במשנה רֹאש השנה שנסמכו שם יחד לה. 'וכו

 עיקר בחינת רמזים שבדעת שהם היינו ,שצריכין הכל להסתכל כלפי מעלה
שים של הדעת להתחזק ונן בכל עת על ידי הרמזים הקדוהארת הדעת להתב

  .' וכוולשאר על עמד
ת וד לעשווצריך ע. עיל הרמזים של הרמת ידיווכי לפעמים יש שאין מ

 מֹשה שעשה אז נחש נחֹשת שרמז להם יראת העֹנש שאל וֻעבדא לזה כמ
על כן אתה ֻמכרח . רפים שהם ענשים קשים ומריםישכחו שיש נחשים ש

לם ום לברֹח מענשיו הקשים והמרים גם בעוכי אין מק. להסתכל כלפי מעלה
כי , רחמנא לצלן' הזה מכל שכן לאחר מיתה בגיהנם וכף הקלע וגלגולים וכו

, תהלים קכג(בבחינת , ם תמידואם להסתכל אליו יתברך ולשאת עיניו למר
ת ושיח(ל "רנו ורבנו זוננו מו שרמז לנו אדווכמ. 'עיני וכואליך נשאתי את ) א

 הוא יראת העֹנש אף על פי שכתוב בספרים עיקרואמר ש).  ה—ן "הר
נצל ממה יאי שנזכה להואבל באמת הלו', ממות וכוושצריכין דיקא יראת הר

לים ווכן שמענו בשם כמה צדיקים גד. נצל על ידי יראת העֹנשישצריכין לה

ורמז לנו אז היטב היטב כמה וכמה .  הוא יראת העֹנשרעיקשאמרו שה
וזה בחינת נחש הנחֹשת שעשה . 'ירא ולפחֹד מיראת העֹנש וכויצריכין להת

כי .  על ידי יראת העֹנשהיינומֹשה ורמז להם על ידי זה להסתכל כלפי מעלה 
  )ט"אות צ',  הלכה א–הלכות ברכת הפירות  (. הוא הרמזים האמתייםעיקרה

  

 Â‰ÎÈÂ ·¯Á ÈÙÏ Ï‡¯˘È... )כד, במדבר כא( 

ג אף על פי ששאר ארץ ון ועו ארץ סיחוועל כן כבש מֹשה רבנו בעצמ
וזה , מד על המצר של ארץ ישראלוג עון ועוכי ארץ סיח, ישראל לֹא כבש

ועל כן . בשין ארץ ישראלו תקף המלחמה לכבש המצר ואז ממילא כעיקר
מד וכל עצמי איני ע: כי אמר, וצג להעבירם בארון ועובאמת לֹא אבה סיח

 כי כל היינו, י שם" שפרש רשוכמ', כאן כי אם בשביל לשמֹר הגבול וכו
תם שיעמדו על הגבול מחמת והשלֹשים ואחד מלכים של ארץ ישראל שכרו א

ת מאֹד ועמדו על הגבול והמצר של ות ועצומות קשופיג היו קלון ועושסיח
ומעֹצם כחם לֹא היה מי .  לארץארץ ישראל כדי שלא יוכלו ישראל לכנס

שע את כל ו בחייו ואז בקל כבש יהושיוכל לכבשם כי אם מֹשה רבנו בעצמ
ועל כן רצה מֹשה לעבֹר דרך .  המלחמה לבטל המצרעיקרכי , ארץ ישראל

פה ים שהקלול שהוא אדו המצר הגדעיקרכי רצה לבטל , םוארץ אד
כת הגלות  ֻחרבן בית המקדש ואריעיקר קשה מכלם וראה שושל

כי לֹא אתן : "ויתברך הזהיר' אבל ה, ו ורצה לבטלויהיה על יד
וכל זה גרמו ישראל ".  עד מדרך כף רגלולך מארצ

תיהם על ידי שחלקו כמה פעמים על מֹשה ואהרֹן ונובעו
ופגמו , "'נתנה רֹאש וכו"ואמרו ', במרגלים וכו

ת ורוה לדיבהרֹאש בית ומאז נגזר עליהם בכי
שעל ידי זה לֹא היה להם , בליל תשעה באב

שאז היה מתבטלת , םוכח לכבש מצר אד
י בפרשת " שפרש רשווכמ. פה לגמרייהקל

אלו לֹא , "ונפן ונסע המדברה"דברים על פסוק 
. 'ברים דרך הר שעיר לכנֹס לארץ וכווחטאו היו ע

שנאמר , "פנו לכם"י מקדם על פסוק "וכן פרש רש
שה וגם שם פרש כמבֹאר שם בפר, ין חטא המרגליםיבענ

ם ואמרתי להעביר אתכם דרך רֹחב ארץ אד: ונוי וזה לש"רש
 עיקרכי ה. כוביקלקלתם וגרמתם לכם ע, ן לכנס לארץולצד צפ

אבל מחמת חטאיהם , שהוא מצר ארץ ישראל, לבטל מצרי הקֻדשה
ם רק נכנסו לארץ ישראל על ו המצר שהוא אדעיקרש ולבטל ולֹא יכלו לכב

ליקוטי  (. של מֹשהוג וגם זה בגֹדל עֹצם כחון ועול סיחידי שכבשו המצרים ש
  )'האות ',  הלכות מצרנות ד-הלכות 

  
  )ד"נ, שיחות וסיפורים –כוכבי אור (

ין בית הכנסת יסיפור בנ, ל"שמעתי מאבי ז, פעם אחת...     �                     
כי בשנה הראשונה שאחר , ]ל" ז,ת"ששמע אבי מפי מוהרנ[אשר באומן 

שבאו [ אנשיםלא נמצא יותר משישים , ו לברכהזכרונ, הסתלקות רבנו
וגם זה המספר הרים מאד את , ]ראש השנהלהשתטח על קברו הקדוש בערב 

כנהוג עד [שתהיה נקבעה זאת האסיפה לדורות , ל"ת ז"הביטחון בלב מוהרנ
  ].היום
לא עלה על דעתו כלל שיתעורר גם זה המספר לנסוע , כי בתחילה    �

ובערב ראש , כמו בימי חייו, לאחר הסתלקותו, הל על ראש השנ"לרבנו ז
ועוד מגדולי , זכרונם לברכה, השנה נסכם בלב רבי יודיל ורבי שמואל אייזיק

להתפלל על זה המקום שהתפלל בו רבנו זכרונו , תלמידי רבנו זכרונו לברכה
שנקרא בשם [בראש השנה האחרון שקודם הסתלקותו , לברכה בעצמו

  ].א"סימן רכ, ן"י מוהרכמובא בספר חי, האמבאר
ששמע מפי רבנו , ועמד כנגדם בטענתו, ל נתעקש"ת ז"אבל מוהרנ    �

  ‡�Â¯ Èˆ‰ : ל"שאמר פעם אחת אליו ולחברו רבי נפתלי ז, זכרונו לברכה
  
  
  

  ל"זצ, ודסראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר  ז"תרעעלון  - פרשת חוקת – ד"בס
  

                                                                 לזכות לכל הישועות          גיד ולשירטוב לה   

  ל"זצ, ודסראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר
  

  ז"תרעעלון  - פרשת חוקת – ד"בס

  

    שלי תוקדשלי תוקדשלי תוקדשלי תוקדהאש האש האש האש 
  

    ............עד שיבא משיח עד שיבא משיח עד שיבא משיח עד שיבא משיח 



ÌÏÂÚ‰ ÌÚ ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰˙˘ .ורצה מחמת זה שיתפללו כל הציבור בבית 
שרצה , ש אחדשהוא נבנה אז בסמוך על ידי אי, הכנסת שומרים לבוקר

וגם כל אנשי הציבור התמידי שבזה בית , וחשק שאנשי שלומנו יתפללו שם
, תה בחיי רבנו זכרונו לברכהיכי המחלוקת שהי[הכנסת הסכימו על זה 

מלב ֻרבם כֻכלם של אנשי , נשקט ונשתקע אחד פטירת רבנו זכרונו לברכה
כאשר , שעמד מי שעמד, ה"ונתמהמה זה השקט עד תחילת שנת תקצ, העיר

לבקש אורחים מאנשי , היו רגילים אנשי העיר, ועד זאת השנה. נספר לקמן
  ].לסעוד אצלם בסֻעדת ראש השנה, שלומנו
עמדו בזה כנגד , מחמת ששאר תלמידי רבנו זכרונם לברכה, אבל    �

שהתפלל בו רבנו [ל "נסכם הדבר להתפלל בהאמבאר הנ, ל"ת ז"מוהרנ
נתעורר לאין , ערב כשנתאספו לתפילת המנחהולפנות ]. ל" כנ,זכרונו לברכה

על עברם על דברי רבנו זכרונו , ל בצער ויסורים"ת ז"ערוך תבערת לב מוהרנ
עד שחזר ונתלבש , ל"להיות מעורב עם שאר נפשות ישראל כנ, לברכה

לבלי להתפלל , ל"לילך אל החוץ ולבוא לבית המדרש הנ, במלבוש העליון
  .ברכהכלל עם תלמידי רבנו זכרונו ל

נתעורר גם כן לילך אל הבית , ל"ת ז"בראות כן ממוהרנ, ורבי נפתלי    �
ועד שנתעוררו גם שאר התלמידים לילך אל הבית המדרש , ל"המדרש הנ

והתפללו עמהם , ל קבלו אותם ברוב כבוד"ואנשי הבית המדרש הנ ,ל"הנ
  ...יחד עד עשרה שנים

  
  
שמסתכל ,  יתברך'ן להוידי בטח-על � � � �                                        

 השפע ושה כלי להשפיע לוזה ע-ידי-על, וטח בו יתברך לבד וב'פה להווצ
 ).ב,  בטחון–לקוטי עצות (והפרנסה בעת וזמן שצריך 

ן באמת ודת הבטחיותזכני למ,  תרחם עלי מלא רחמים,ובכן ...  ����
, ן לבטֹח באמת בחסדיך הרביםוואהיה חזק ואמיץ בבטח. לובשלמות גד

ותתן לי . יותשתשוב ותרחם עלי ותשפיע ותתן לי כל צרכי בגשמיות וברוחנ
ותתן , להופרנסת הנפש ופרנסת הגוף בקֻדשה ובטהרה גד, פרנסתי בשלמות

תן ו עיני כֹל אליך ישברו ואתה נ: שכתובוכמ, ו ובזמנועדולי כל צרכי במ
וקלקלתי מה , פי שעשיתי מה שעשיתי-על-ואף. וכלם בעתולהם את א

, רנסתיתי את מעשי וקפחתי את פווהרע, ופגמתי מה שפגמתי, שקלקלתי
כן אבטח בך כי -פי-על-אף, ק מאֹד מפרנסהואשר לפי מעשי הרעים אני רח

ואתה . רחמיך רבים מאֹד, 'ה כי רחמיך רבים, לם בחסדיךולֹא תעזבני לע
 לכל ורחמיו על כל 'הב ו ט: שכתובוכמ, ב לכלוט, ביםוב ומטיב לרעים ולטוט

, סד וברחמים בחן ובחולולם כול אתה זן את כל העוובטובך הגד. מעשיו
  . לם חסדךותן לחם לכל בשר כי לעואתה נ
ואל . אל תעשה עמי כחטאי ואל תגמלני כמפעלי, אנא ברחמיך הרבים  ����

מלא , רד עלינו תמידוב היותי מבדילים ביני ובין טובך ושפעך הטונוויהיו ע
ני ואל יבלבלו וואל יבהלוני רעי. חזקני ואמצני לבטֹח בך באמת, רחמים

ואזכה , ן חזק ואמיץ בך תמידומלהתחזק בבטח, טאי העצומיםדעתי רבוי ח
 :ונאמר. למיםו צור ע'הה - עדי עד כי בי'ה בטחו ב:ם מקרא שכתובילקי

  . ו מבטח'ה והיה 'הברוך הגבר אשר יבטח ב
בה ו לקבל השפע טויד-ר עלונית כלי וצון לעשוידי הבטח-ואזכה על  ����

ינו אבינו קאלֹ. אצטרך להםעדם ובזמנם קֹדם שובמ, והפרנסה וכל צרכי
פרנסני , הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי כנים, ענו זוננוור

ם בי יתי ואת כל ביתי ואת כל התלויונם איוכלכלני בנדבת חסד ומתנת ח
באֹפן , להותר ובהרחבה גדיד ובהוותן לי כל צרכי בכב, וים אליוואת כל הנל

ואל תצריכני לֹא לידי . תך כללדורתך ועבותי הפרנסה מתושלא תבלבל א
שה וכי אם לידך המלאה הפתוחה הקד, אתםומתנת בשר ודם ולֹא לידי הלו

ואזכה לעסֹק תמיד . לם ועדוש ולֹא נכלם ולֹא נכשל לעו שלא נב,והרחבה
צאי חלצינו ודתך באמת כל ימי חיי אני וזרעי וזרע זרעי וכל יורתך ובעבובת

 מתוך –' לקוטי תפילות א (אמן סלה, םלוישראל מעתה ועד ע-וכל עמך בית
  ).ב"תפילה פ
  

  )נה מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

 והבעיר את ושהעיר את רוח, ד עטרת רֹאשיולכב �    
ת ישראל למלכא עלאה דעלאה וערת להבעיר ולהדליק לבבו כאש בולבב

רש החיות וקר שייקא כל עי דושהוא לבד, בעו של משיח הנחל הנורוא
למי ונים לעד ולעונים ותחתות עליולמוקון שלנו ושל כל העיוהקיום והת

  . למיםוע
רה וההתקרבות להצדיק האמת מביא את האדם לידי מעשה ולקיום הת

מוד הוא יקר הליכי ע, ˜¯ ‡Ó‰ ‡…Ï ‡Â‰ Ú‰È‰˘ÚÓ‰ ‡Ï„¯˘כי , קרישזה הע
מוד הזה להכניס קיום יהלומחמת ש', ת וכווללמֹד וללמד לשמֹר ולעש

 לזה צריכין ללקט ולקבץ -ק מאֹד מי ימצאנו ק עמֹולם הוא עמורה בעוהת

ת חס וניות חיצופי חכמ-ולֹא על, יקאייחד כל דברי הצדיק ולילך בדרכיו ד
ח להביא את וכי אין להם כ, לו לֹא על פי דרכי המוסר שלהםיאפ, םוושל

  . כנראה בחוש, םורק גם להפך חס ושל, רהוהאדם לקיום הת
ררים ומלהיבים את לב בני ישראל מאֹד ודבורי הצדיק מחזקים ומע

שכל , ל"תינו זו שמסרו לנו רבות כפשוטן כדת וכדין כמום את המצוילקי
  . רה שבכתבורש התופרושיהם ובאוריהם הוא מש

 ותר שיש לול במעלה ביויקא להצדיק הגדיצריכים להשתדל ולהתקרב ד
קים מהקֻדשה ות הנמוכים והרחומולמק, תרוביח לירד למטה מטה וכ

לו בהמינים ית והסטרא אחרא הנאחזין אפופיולבטל כל הקל, תרובי
ת ופית שנפלו לשם לעמקי עמקי הקלוציא כל הנפשופרים גמורים ולהווכ
  . יהיתם לתכלית העלותר ולהעלובי

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

כך כשתהיה הגֻאלה - יהיה שמח כל!יש לנו רבי כזה...                          
יים לֹא ידעו מה זה ורק הג. לםולה בכל העויהיה שמחה גד.. וה, האמתית

  .שמחה
א משיח ויהיה וב יבובקר. תורה והמצוועם הת, ברוך השם אנחנו יהודים

ללמֹד , 'כל היהודים ירצו רק לעבֹד ה, כל ישראל, לםוכ. לם חדשונעשה ע
  ...תורה והמצוו התרה ולשמֹרות

ת כאלה ונובזי, תי וסבלתי מה שסבלתיולם רדפו אושכ, אחרי הכל... 
ומצד השני כל העיר חשבו . ממש נסים איך הייתי מחזיק מעמד, ושפלות כזה

  .כן, ין פלאישישראל בער הוא ענ
לם היו וכ', םיים ובלי רגלייבלי יד'אני רקדתי בחתונה והאנשים נשארו 

אז .. הם ראו רקודים כאלה. לים וכל העירוכל הגד, עברמסתכלים עלי מכל 
 -תי שאני צדיק ובל צער ממה שמחזיקים אוואני הייתי ס. הם נתפעלו מאֹד

  .תונותר מכל הבזיוי
, שה איזה שמחהופנים נעשה מנהג כזה בכל העיר שכל מי שהיה ע-כל-על
י שאני תוהחתן והכלה והמשפחה בקשו א. תיוכל חתן וכלה הזמינו א, חתונה

אז הם , לה בשבילםוא על החתונה כי הם הרגישו שזה יהיה שמחה גדואב
. שיהיה שמחה בחתונה, א על החתונה לשמחובאו לביתי ובקשו רחמים שאב

  ...ל מזהווהיה לי צער גד
, ת מֻפרסםוצה להיואני לֹא ר, צהואבל זה אני לֹא ר, בו זה ט-ת ונוהבזי

תר ותר ויום ונעשה יום ליור מיפנים הדבר הזה היה מתגב-כל-על .לֹא
  !"צים ממניומה ר", תונותר מכל הבזיול מזה יומֻפרסם בעיר והיה לי צער גד

, מה? צאים מזהואיך י", ראיתי איפֹה אני נמצא, דדותוהיה לי התב, נו
  "?תומה לעש, ן כזהוזה אס? תומה לעש

ת ו לֹא להי-רק עצה אחת , אין לך שום עצה", נכנס בלבי מחשבה, הכלל
  !"חסיד בעיר קטנה

ת חסיד וצה להיואני לֹא ר, דות היה לי מהפרסום והכבוי איזה צרוא
: ש אמרו רבנו הקד..לירושלים, להואני צריך לעבֹר לעיר גד, בעיר קטנה

לצאת מעיר , אז יש לי עצה, .."דו כבויש ל,  פרסוםוחסיד בעיר קטנה יש ל"
ל לרקֹד ואני יכ, להו גדירושלים זה עיר. לירושלים, להוהקטנה לעיר גד

ם שלי ואז המק. ם וכל הלילה ואף אחד לֹא ידעוגע כל היות משוולהי
  !בירושלים

ף החלטתי ולבס, ד פעםוד פעם ועוד פעם ועובאה לי המחשבה ע, בוט
  !" רק ירושלים: "החלטתי. לצאת מטבריה לירושלים

אז " ?איך להגיד לאשה, תומה לעש: "אז אמרתי, זה היה בלבי, נו
ואשתי , צה לעבֹר מטבריה לירושליםוהחלטתי להגיד בבית לאשה שאני ר

ת ומר את הזמן ואני תמיד בנסיעולו בישיבה אני לֹא שיהיא ידעה שאפ
ואם אני אעלה , ת לחֹדש מצד רחמנותותנים לי שתי לירון וברחמים נולמיר

ת אני אמו: "אז היא אמרה לי, תולירושלים אז לֹא יהיה לי גם את השתי ליר
אז . דותנים לי כבוכי היא ראתה שמחזיקים ממני ונ!" ואני לֹא אלך מטבריה

אני ֻמכרח לצאת מטבריה , אני החלטתי", ד פעםוד פעם ועואמרתי לה ע
  !"לירושלים

חם עלי והיא הבינה שאני עקשן כזה שאין שום י יתברך ר'עד שה, נו
כרנו את מה מ, אז הלכנו לירושלים. היא ֻמכרחה ללכת לירושלים, תרופה

  .שהיה לנו והלכתי לירושלים
אין לי חתיכת , ם מדברולך למקולירושלים אני ה: "כן חשבתי-ואני גם

אבל , ת בחֹדשוככה אני נמצא בישיבה בטבריה ויש לי שתי ליר. לחם
  "?מה יהיה מזה. ת לחֹדש לֹא יהיה ליובירושלים גם השתי ליר

ואנחנו הלכנו ,  נחמןפנים התגברתי ויצאתי עם האשה ועם הבן-כל-על
  )ההמשך יבוא( ...זה היה בזמן האנגלים, וטוהיה כבר א. לירושלים
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