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פרה כל מעשיה בחוץ שזה בחינת מה שהצדיק מתבטל לפעמים מן 
 הוא דייקאלם עסקי חֹל ובזה ו ומדבר עם העוצא מבית קֻדשתורה ויוהת

המקדש  ך הביתוהן בפנים בתת מעשיוכי כל הקרבנ. יתברך' מקרבם לה
טולה של יזהו בחינת ב, אבל פרה מעשיה בחוץ, ששם התגלות הקֻדשה

, בחינת רֹאש בית, בחינת בית דבראשית, רה הוא בחינת ביתוכי הת, רהות
 אפילואבל הצדיק האמת , צאין לחוץורה זהו בחינת שיווכשבטלין מן הת

כמבואר ('  וכורה הנעלמתו עם התורה מחיה עצמובשעה שבטל מן הת
וזהו בחינת פרה שכל מעשיה . )עיין שם, ח" סימן ע–' ן ב"בלקוטי מוהר

כי פרה אֻדמה , רה הנעלמתורה שהיא בחינת תוטולה של תיבחינת ב, בחוץ
בחינת , קה ממניואמרתי אחכמה והיא רח:  שכתובוכמ, נעלם מעין כל

  .רה הנעלמתוהת
כי הוא , תומא הֻטכן הפרה מטהרת מטמאת מת שהוא רֹאש לכל ועל
שזהו בחינת עמלק שהוא ֻזהמת הנחש שהביא מיתה , ת הטמאהואבי אב

:  שכתובוכמ, תאושהוא סטרא דמ, אוףית נושהוא בחינת תאו, לםולע
. 'צא אני מר ממות את האשה וכווומ:  שכתובווכמ. ואחריתה דרכי מות

ידי  טהר כי אם עלי להופל לֻטמאה זֹאת אי אפשר לואשר מי שנ
צר מתנת חנם ודע להמשיך עליו חסד חנם מהאויק האמת שיהצד

וזהו בחינת . רהושהצדיק מקבל משם בעת שבטל מן הת
ד ווזהו בחינת ס. לםורה הנעלמת בכל הדברים שבעוהת

רה ופרה אֻדמה שכל מעשיה בחוץ שהיא בחינת ת
  .הנעלמת שהיא מטהרת מטמאת מת

כן הפרה מטהרת טמאים ומטמאה  ועל
 מן ודיק כשמבטל עצמכי הצ, ריםוטה
ידי זה מחיה כל הפשוטים וכל  רה שעלוהת

, להומאתם הגדתם מֻטוומטהר א, קיםוהרח
רה ואבל אצל הצדיק הוא בחינת בטול מן הת

 ירידה וֻטמאה קצת לפי ערך גדל וונקרא אצל
ל "רה וכמובן בדברי רבנו זו בעת שדבוק בהתוקֻדשת

המתחיל בהמאמר ) בלקוטי תנינא סימן לח(ם אחר ובמק
 וריד עצמושמה שהצדיק מ', סע וכוולפעמים הצדיק נ

אך ,  לפי שעהולם הוא בחינת ירידה אצלולפעמים לעסֹק עם הע
לם ובה לעושה טולם הוא עואבל להע, ומולה למקוזר ועוכך ח אחר

רה של הצדיק האמת וטולה של תיוזהו בחינת פרה שהוא בחינת ב. 'וכו
טול יכי אצל הצדיק נחשב זה הב, רים ומטהר טמאיםושהוא מטמא טה

כי הטמאה ,  מידוכך מטהר עצמ לבחינת ֻטמאה קצת לפי שעה ואחר
אבל הוא , סקים בה הוא רק לפי שעה עד הערבושהפרה מטמאה את הע

שהוא ֻטמאה , לה מאֹד שהוא ֻטמאת מתומטהר את הטמאים בֻטמאה גד
, וץידי בחינת פרה שמעשיה בח לם עלותם לעווהוא מטהר א, חמורה

 מתנה - לקוטי הלכות  (.'רה זהו קיומה וכווטולה של תישהוא בחינת ב
  )ב"יאות ', ג
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 להשם ורר לבו לעונו לבין קודד ולדבר בינו משתדל להתבומי שאינ
מבחינת ,  חלק מפיווכי לב, "חלק לבם"בחינת , זה בחינת מחלֹקת, יתברך

ם אין ווכן כשחס ושל". תופי ידבר חכמ"הוא בחינת ש, שהוהנֻקדה הקד
רק שאין האהבה שביניהם ,  כשאין מחלֹקתאפילוו, ם בישראלושל

ר ולים לדבר זה עם זה כראוי ולהאיר זה בזה אואז אינם יכ, בשלמות
שהוא , ם על הצדיק האמתולקין חס ושלושכן כשח מכל. שהוהנֻקדה הקד

ר ולין לקבל אואז אין יכ, לקין עליוווכשח,  נֻקדה הכללית של ישראלעיקר
עד שמבלבל חס , כך ולפעמים מתגבר פגם המחלֹקת כל. והנֻקדה של

ידי  ם הסתלקות הצדיק עלוויוכל לגרֹם חס ושל, ם גם דעת הצדיקוושל
כמאמר , ידי המחלֹקת  בהכאת הצור עלמשהוזה גרם מה שנכשל . זה
שמזה נמשך כל , ארץהכניס את ישראל ל לא זה ידי ועל, ל"תינו זורב

השם יתברך ירחם ויתקן הכל . רור ודווכן הוא בכל ד, תוהקלקולים והגֻלי
 לפי אוצר ז" אות ט',נשיאת כפים הכות הל –לקוטי הלכות . (בהולט

  )' אות ה,קתומחל –היראה 
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,  מחיהווכי נחש ממית א): ח"ג מ"אש השנה פרֹ(ל "תינו זוואמרו רב
. קיןוזאלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה היו מתרפאין ואם לאו היו נ

 וגבר ישראל ו ידמשה והיה כאשר ירים עניין שכתבנו לוזה בחינת רמזים כמ
ת ורוכי הם בחינה אחת כמובן במשנה רֹאש השנה שנסמכו שם יחד לה. 'וכו

 עיקר בחינת רמזים שבדעת שהם היינו, ל כלפי מעלהשצריכין הכל להסתכ
שים של הדעת להתחזק וידי הרמזים הקד נן בכל עת עלוהארת הדעת להתב

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

 שעשה אז נחש נחֹשת שרמז להם יראת העֹנש שאל משה וֻעבדא לזה כמ
כן אתה ֻמכרח  על. ש נחשים שרפים שהם ענשים קשים ומריםישכחו שי

ם לברֹח מענשיו הקשים והמרים גם וכי אין מק. להסתכל כלפי מעלה
רחמנא ' לם הזה מכל שכן לאחר מיתה בגיהנם וכף הקלע וגלגולים וכוובע

בבחינת , ם תמידוכי אם להסתכל אליו יתברך ולשאת עיניו למר, לצלן
רנו וננו מו שרמז לנו אדווכמ. 'נשאתי את עיני וכואליך ) א, תהלים קכג(

פי  על  הוא יראת העֹנש אףעיקרואמר ש).  ה—ן "ת הרושיח(ל "ורבנו ז
אבל באמת ', ממות וכוו יראת הרדייקאשכתוב בספרים שצריכין 

. ידי יראת העֹנש נצל עלינצל ממה שצריכין להיהלואי שנזכה לה
 הוא עיקרמרו שהלים שאווכן שמענו בשם כמה צדיקים גד

ורמז לנו אז היטב היטב כמה וכמה צריכין . יראת העֹנש
וזה בחינת נחש . 'רא ולפחֹד מיראת העֹנש וכוילהתי

ידי זה להסתכל   ורמז להם עלמשההנחֹשת שעשה 
 עיקרכי ה. ידי יראת העֹנש  עלהיינוכלפי מעלה 

הלכות ברכת הפירות  (.הוא הרמזים האמתיים
  )ט"אות צ',  הלכה א–

  
  )ב"כ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

, יקירי חביבי געגועי �                      
ולדשן , ו מנעם זיותולהנהמתאבק בעפר רגלי הצדיק 

' ה.  לשאֹב משם חיים נצחייםורתור תות או בצחצחונפש
  .תיו ברֹב טוב אמתי ונצחיויאריך שנ
רא ו הנ לרבנוקֹדםלקרבך מ' על חנם בחר בך ה לא כי, דע אחי

ת ולמו הסתום וחתום מכל העות גֻדלתוראוד נודיעך מסוולה, בעונחל נ
ולכן חזק ואמץ לבבך . הה מאֹדואלא לגֹדל מעלת נשמתך הגב, מעין כל

הזהר לשמח . ות בחלקוושמח תשמח תמיד בשמחה שאין לה קץ שזכית להי
 ויד-לם שממתיק ומתקן הכל ועלור כזה בעודע שמאיר אונפשך בזה שאתה י

אז : "ו הסתלקותקֹדםל "ש זו שאמר רבנו הקדוכמ, יש תקוה לאחריתנו
, לך לפניכםות ואני הוהי" (איך גייע פאר אייך וואס האט איהר צו זארגין

  ).מה יש לכם לדאֹג
, ר האמת כזהום במה שזכית לידע מאותראה לשמח נפשך מאֹד בכל י

רה וכל שכן כל תמ,  דיינו- אתינא לעלמא אלא לשמֹע דבור אחד  לא אלמלא
 וכמ, ונויתברך עמנו כרצ'  יגמֹר הויד- רה וכל מעשה ומעשה אשר עלוות

יתברך ' לנו אל העד אשר נשוב ֻכ, "גמרתי ואגמֹר נצחתי ואנצח: "שאמר
  . אין חקרוולגֻדלת' ל הובה כי גדובאמת כי הכל יתהפך לט

שבאנו , לםום מה שנעשה עמנו בזה העום ויור היטב היטב בכל יותזכ
, לםודושים כזה שלא היה מעידוש שבחי חולם בזה הזמן שיתגלה בולזה הע

-ש בעצמן כלונבזים ודוויים בין ישראל עם קד, ל" זוואנחנו נקראים על שמ
  .כך- כך כל

ומהם תוכל להבין , יתברך' כבר דברתי עמך דברי אמת הרבה בעזרת ה
שים ובמה ודוכן כבר שמעת וראית בספריו הק, דברים הרבה בפרוש וברמז

תנו על ואבל כל תקו. דבר אין לשער- אך התגרות הבעל, דשנו בהם הרבהישח
חזק ואמץ ', לה על הכל ואי אפשר לדבר בזה וכוו של זקן דקֻדשה שעוחוכ

 והבדילנו מן ודושבראנו לכב, ם מחדש עם מה שזכינווושמח נפשך בכל י
  בינים כמה וכמה גע בנו מית לוכי מגדל הרעש והמניע, תועים בכל הבחינוהת
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אלו קרבנו . צלנו מהתנגדות וליצנות שלהםים עלינו שנות למקובות טומעל
.  דיינו- דוש ממנו יקבלנו שום ח ולא 'ר כזה וכוואליו ולבלי להתנגד על א

אתינן  לא מר אלמלאודוש ודבור ושיחה שקבלנו ממנו צריכים ליועל כל ח
הזהר לשמח . 'וכו' כמה וכועל אחת כמה ו.  דיינו- לעלמא אלא לשמע דא 

כך -לם והוא נעלם ונסתר כלור כזה בעודע שמאיר אונפשך במה שאתה י
  .'ועל כל פנים אין אנו מתנגדים וכו, וצץ בחסדו ולנו מתנֻכלםמ

ש ור קדות פעמים עד אין מספר שזכינו לידע מאואשרינו אלפים ורבב
בין את כל ת המחיין והמשיוראות נות ומעשיות ושיחורומת, רא כזהונ

 אפילות עצמך בהם תמיד וובודאי תוכל להחי, ת בשבעה משיבי טעםוהנפש
  . ת הנפשובכל מיני צר

, ת ישראלו גֻאלת נפשנו בפרטיות וגֻאלת כלליות נפשעיקרכי כל , דע
ולהרים את , ר הצדיק האמת בכל הארץותלוי אך ורק בזה שיתגלה ויזרח א

ידי ההתקרבות אל הצדיק האמת - שעלֻכלםעד שיתודע ל, לםודגל הצדיק בע
ידי -ת אשר עתידים להאיר עלות הנפלאורובאמת מאירים על האדם כל הא

  .משיח צדקנו
, שאנו נעים ונדים ומֻטלטלים בחשכת אפלתנו, ף הגלותובס, עכשיו

עה וידי הצדיק שהוא הר- קר קיומנו הוא רק עליתנו ועו חיותנו ותקועיקר
 ֻכלםש, לםוקים והנדחים שבעול הרחשלנו האמתי שמחיה ומתקן ומקרב כ

שלא יפלו בדעתם מכל מה שעבר , יתברך באמת ויעמדו על עמדם' ישובו לה
רק יתחילו בכל פעם מחדש ויחיו את עצמם , עליהם יהיה איך שיהיה

  .לםונם שהמשיך הצדיק בעיבהחסד ח
, לםו יתברך לכל באי עו ומלכותודיע ומגלה אלֹקותוהצדיק האמת מ

, רא יתברךו גֻדלת הבֻכלםשידעו , תוכבים ומזלובדי כוקים והעו להרחאפילו
  . של ויתקרבו אליוושיש אלֹקים שליט ומ

ם אשר הוא ויתברך מכל מק' שיתגבר לשוב לה, קון התשובהי תעיקר
ם וכי אין מק, תיו הרביםונו שנתעה מאֹד מאֹד בעוו אם נדמה לאפילושם 

ידי -רק שנעלם ממנו העצה על, לם שאין שם עצה ותקוה לצאת משםובע
ל יש עצה בכל וידי אמונת חכמים בהצדיק הגד-אבל על, קלקוליו הרבים

מה שהפליא עמנו ' לים חסדי הוגד', לים מעשי הוגד. לםום שבעומק
 כבר אבדנו - שיע ורב אמת כזה ושהיה לנו ששלח לנו מ' לולא ה, תינוורובד

  .'ל וכוול עלינו והצלת נפשנו משאודך גדחס. ועניינב
ם שנלקחים וחשב דרכיך ותשוב רגליך אל דברי הצדיק הנלקחים ממק

 אפילות והמחזק ומקים ומשיב את כל הנפש, דלית מחשבה תפיסא תמן
, ת עֻמקים ותמימיםונוהירודים מאֹד מאֹד בתכלית הירידה בכמה מיני לש

בה ושאין לך מדה ט, תזוע לא םהפֹך בהם והפֹך בהם וסיב ובלה בהם ומה
  . מהם

מי שזכה להתקרב להצדיק האמת בודאי צריך לשמֹח מאֹד כל ימיו 
ת ולמחילת ות ולכל הישועובו יש לנו תקוה לכל הטעדיין וכי בכֹח, לםולע
  .תונועו

ולית רעותא , בהוהכל נרשם למעלה לט, להונך החזק ותשוקתך הגדורצ
אה וכי אני ר, בזה יגיל וישיש לבי). דב נאבון טוואין רצ(טבא דאיתאביד 

יצליח דרכנו ' וה, דרך האמת האמתי, ד תקוה להשיג דרך החייםושיש ע
  . בהצלחה האמתית והנצחית בזה ובבא לנצח

  .תות רבות וברכודום לבבי מֻעמקא דלבא ובתובדרישת של
‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, רב צבי רוזנטל הלך להתפלל עם הטלית ותפילין...   �                      
הם לא נותנים לי : "הוא אמר, יום שישי וכל השבת,  ולא חזר כל השבת

יש , אני אלך רגלי, אין לי כסף, אני מוכרח ללכת לירושלים, להיות ברסלב
איפה רב , תגיד האמת: "אמרו, המשטרה, הטורקים"... לי רגליים חזקות

? מה זה? איפה רב צבי, תגיד האמת,  אז אנחנו נהרוג אותך,אם לא? צבי
רק , עוד לא היה דבר כזה, אדם הולך להתפלל ולא חוזר כל השבת

דבר ? איך הולכים להתפלל ולא חוזרים כל השבת, זה מעשה פלא ".בברסלב
שהולכים , בברסלב יכול להיות דבר כזה, כזה לא נשמע רק בברסלב

אנחנו היינו . רק בברסלב, ולם אין דבר כזהבכל הע, להתפלל ולא לחזור
ואנחנו שלחנו אנשים , מרגלים רוסיה היו במלחמה עם הטורקים, בסכנה

, זה היה נסים מן השמים, אז אנחנו היינו בסכנת מרגלים, )לאומן(לרוסיה 
אז אחרי כמה שעות באו , "?איפה רב צבי, תגיד האמת: "המוכתר אמר לי

עד , ועד היום הוא לא חזר, לבית סוהר) המוכתר(משטרה ולקחו אותו 
ולא יודעים איפה , הוא השאיר אישה ובנים, לא יודעים איפה הוא, היום
אנחנו לא ? איפה רב צבי': אז שואלים במשטרה... לא יודעים, הוא

שהולכים , רק בברסלב יש דבר כזה, אמרו שזה דבר שאי אפשר... 'יודעים
הוא הלך להתפלל עם ,  ברסלבזה רק, להתפלל ולא חוזרים כל השבת

בא , איננו, היא חיפשה בכל הבתי כנסת, לא חוזר, הטלית ותפילין ולא חזר
היה כאלה ?', איפה רב צבי, תגיד': אז באו אלי כל המשפחה, שבת איננו

זה  "...ברסלב, הם שלחו אותו לאומן, הוא כבר באומן, מה: "שאמרו

להודיע שהיה רב צבי רוזנטל , צריכים להדפיס ולהדביק בכל העיר, המעשה
: ואמרתי לו, הוא בא לטבריה, "חפץ חיים" הוא היה תלמיד מובהק של ה-
, "שכל העולם לא יודעים מה זה, היום" ן"ליקוטי מוהר"יש ספר , רב צבי"

? חסיד ברסלב... אה. חסיד ברסלב, ונעשה ברסלב, אז התחיל ללמוד
אני רוצה ? ברסלב? המה ז: "כולם אמרו לו, האישה והחותן והמשפחה

הוא לקח את , הוא קיבל כל זה והוא ראה שהוא בסכנה! שויין"... גט
הוא היה בא לאכול , אחרי התפילה; הטלית והתפילין והלך להתפלל

אינני מספר שהוא הלך . ?'איפה רב צבי': אז באו אלי, נו! ולא בא, ולשתות
אדם ?', רב צביאיפה , 'לספר להם, הכלל באו כל העיר להגיד, לירושלים

רק בברסלב , זה אין בכל העולם?, מה זה, הולך להתפלל ולא חוזר יום שישי
רק , לא נשמע בעולם דבר כזה, הולכים להתפלל ולא חוזרים, יש דבר כזה

היו שאמרו שהם שלחו אותו ! איננו, שלחו לצפת לחפש אותו... בברסלב
אבל הוא , רב צבי. ..בטח הם שלחו אותו לאומן, הוא ברסלב, לרוסיה לאומן

הם קיבלו תקיעת כף שלא ... הוא חי כמה ימים וקיבל מחלה והוא מת, מת
אני ... הוא סיפר לי, הוא נתן תקיעת כף, שלא יהיה ברסלב, ידבר אתי
זה לא חל : "הוא אמר לי". ?מדוע עשית את זה? מה? מה עשית: "אמרתי לו

 השבועה ולא הנדר לא חל, אחד יעשה נדר שיחלל שבת, השבועה ולא הנדר
אז שלחו , "אולי לירושלים: "אז אמרתי, להרוג אותי) רצו(הם ... כלל

  ...הם הביאו אותו לטבריה, מצאו אותו, לחיפה, לעפולה

  
  )נז סימן –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

קדש פרשת ויקהל פקודי - ם ששי ערב שבתובי... ☺                       
יה פרשת פרה ועדיין לא האיר השם עיני  השבת הותווא, באתי לאדעס

כות יש לפרשת פרה להנסיעה לארץ ישראל אך בליל יא רמז מה שיולמצ
דושים נאים על עניין פורים ופרשת ישבת האיר השם עיני ובא על דעתי ח

כחה ורה תקעו תועל פי הת, תוסק בעניין זה זה כמה שבועופרה שהייתי ע
מעניין פורים ופסח אבל מעניין ארבע וכבר כתבתי קצת ) 'לקוטי תנינא ח(

ועניין פרשת פרה היו שם דברים , ת ופרשת פרה לא זכיתי עדיין לכתבופרשי
ב שהוא בחינת גדלות וקטנות יחד שזה עיקר ונאים מעניין עץ ארז ואז

שזהו '; וצא ענותנותו שם אתה מום גֻדלתובמק'בחינת , שלמות הענוה
 ששניהם נכללים יחד ונכנסין ֻכלם חין דקטנותוחין דגדלות ומובחינת מ

 וכה לידע מכחוכי אז ז, שזהו עיקר שלמות האדם, ביחד בליל של פסח
ת והבלבולים ואף על פי כן יהיה ענו באמת כי בעניין ולעמד נגד כל התאו

 לברכה ונוש זכרו ששמענו מפיו הקדולם הרבה כמועים העוהענוה ט
רה ווזה מֻרמז בהת'  וכוומכחכי האדם צריך לידע ) כמבאר בלקוטי תנינא(

חין דקטנות ואוף הוא על ידי מית נוקר תאוישמבאר שם שע, ל"תקעו הנ
וכבר כתבתי מזה לעניין פורים אבל לא זכיתי לגמר העניין בשלמות ', וכו

, ת ושאר ענייני פסח ופורים וספירת העמרולעניין פרשת פרה וארבע פרשי
א עזרני תמיד בחסדיו העצומים  כאשר הוו ולכתבוהשם יתברך יזכני לגמר

כות קצת לעניין ארץ ישראל כמבאר יושם יש שי, לה לאל חיייתה, מאד
ת ותער לעתיד שהוא שיר של נפלאישכל העניין השיר שי, ל"רה הנוף התובס

  ' והשגחה הוא ההנהגה של ארץ ישראל וכו
רחים ובהם היה וושם היו א, בוועמדתי באדעס בבית רבי העניך מנעמיר

ושום אדם ,  שיכות קצת להרב מסאווראןוח אחד מטיראוויצע שיש לרוא
ב ולא נכנס אצלי בליל שבת רק בבקר בסֻעדת שחרית באו קצת אנשי נעמיר

ודברתי עמהם , מנוושל- ב אחד מאנשיושנתאכסנו בבית רבי צבי מנעמיר
  : רבי איצילעוין שמ'כם היה אחד מלאדיזוקצת אחר גמר סֻעדת שחרית בת

  
  )'ן אסימ, ציצת –צות לקוטי ע(

ידי זה -ועל,  ציצת שמירה לנאוף�                                                      
שהם ', דת הוקים מעבות של הרחות רעות הנחש שהם דברי עצולין מעצונצ
וים ות הצדיקים והנלוכין לקבל עצווז, נעים הרבה מלהתקרב אל האמתומ

כין לאמת ואמונה ותפלה וידי זה ז-ועל, ריתקון הביאליהם שהם בחינת ת
א הגֻאלה מהרה ויזכה לפרנסה ולהבין וידי זה תב-ועל, וארץ ישראל ונסים

ון וולכ, על כן צריכין ליזהר מאֹד במצות ציצת. ם שילמדוהיטב בכל מק
ידי המצוה - שיזכה לכל זה על, שים וברכתןובשעת עטיפת הציצת הקד

 ).'סימן ז, ן"לקוטי מוהר(שה הזאת והקד
תיה וותזכנו לקיים מצות ציצית כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונ... ���� 

שים תגן עלינו ותציל וועל ידי כנפי הציצית הקד. ת התלויים בהוג מצ"ותרי
ועל ידי זה , ותזכנו להתקדש בקֻדשתך תמיד, תנו מכל מיני פגם הבריתוא

ים מדרך מעצת המפתים והמסיתים והמדיח, תנו מעצת הנחשותציל א
ר וונזכה לקבל ולהמשיך עלינו א. ונהו שלא בכונה להרע אובכו, האמת

ת ובות טועל ידי שנזכה לקבל ולקיים עצ, השכל האמת של צדיקי אמת
 :לםוועל ידי זה נזכה לאמת ולא יצא דבר שקר מפינו לע, ת שלהםוואמתי

 )'תפילה ז מתוך –' לקוטי תפילות א(
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