
  
! זאת חוקת התורה ...      (לקוטי הלכות * נפילת אפי$ ד', י"ט) 

פרשת פרה אדומה מגלה לנו שאי אפשר להשיג ולהבי0 שו$ 
טע$ במצוות הבורא יתבר7 שמו. ואסור להרהר בזה כלל, כמו 
שכתוב (במדבר י"ט): זאת חוקת התורה... וכמו שפירש רש"י 

ש$, לפי שהשט0 ואומות העול$ מוני0 את ישראל: מה מצוה 
הזאת ומה טע$ יש בה$? לכ7 כתוב חוקה, לומר חוקה חקקתי 

גזירה גזרתי אי0 ל7 רשות להרהר אחריה. 
 

! וזאת המצוה של פרה אדומה לא ללמד על עצמו יצא אלא 
ללמד על הכלל כולו יצא, לגלות ולהורות על כל מצוות התורה 

שאסור להרהר אחר טעמי$ כלל. 
 

! ועל כ0 ג$ שאר המצות נקראי$ חוקי$ 
כמו שכתוב: והחוקי( והתורות ופירש רש"י 

ג$ ש$ כגו0 אכילת חזיר ולבישת שעטנז 
וכו' שאומות העול$ מוני0 את ישראל כי 

אי0 בה$ שו$ טע$ וכו'. 
 

! כי באמת טעמי המצוות 
נעלמי$ ונסתרי$, ואי אפשר 

להשיג$ בדעת אנושי כלל. רק צריכי0 
לקיימ$ באמונה בלבד, להאמי, בה' 

ובמשה עבדו, כמו שכל ישראל מאמיני$ 
בפשיטות, בלי דרכי החכמות והשטות 

שלה$, שרוצי$ לחקור ולהבי0 אי7 דיבר הש$ 
יתבר7 ע$ משה, שאסור להעלות על הכתב, מכל שכ0 על הפה 
דבריה$ ודעותיה$ הזרות והסרוחות והמטונפות המלאי$ קיא 
צואה יותר מבית הכסא. ואי0 סרחו0 וריח רע גרוע מה$ בעול$. 

 
! ועל כ0 מצוות פרה אדומה מטהרת מטומאת מת. כי 
פרשת פרה הוא בחינת אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני 
(קהלת ז') כי היא מטהרת טמאי$ ומטמאת טהורי$, שזה 
וודאי אי אפשר להשיג ולהבי0 בשו$ דעת אנושי כלל. והיא 
דייקא מטהרת מטומאת מת; שעיקר הטומאה היא בחינת 

חקירת המחקרי$ והכופרי$ שה$ סטרא דמותא, כי ה$ עיקר 
זוהמת הנחש כנ"ל. 

 
! ועל כ0 על ידי מצוות פרה שהיא בחינת חוקת התורה 

שמגלית לנו שהתורה היא בחינת חוקה, בחינת אמרתי אחכמה 
והיא רחוקה, בחינת חוקה חקקתי גזירה גזרתי, אי0 ל7 רשות 

להרהר אחריה, על ידי זה נטהרי0 מטומאת מת. כי על ידי זה 
נתבטל סטרא דמותא, על ידי שמאמיני$ בהש$ יתבר7 

ובמצותיו, ואי0 חוקרי0 אחר שו$ טע$ כלל, רק מקיימי0 אות$ 
בדר7 חוקה לבד, שזה עיקר האמונה ...  

 
 
 
 

  
! ויי6 את הסלע ...                 (אוצר היראה * מחלוקת וניצחו0, ה') 
מי שאינו משתדל להתבודד ולדבר בינו לבי0 קונו, לעורר לבו 

להש$ יתבר7, זה בחינת מחלוקת, בחינת חלק לב(, כי לבו 
חלק מפיו, מבחינת הנקודה הקדושה, שהוא בחינת פי ידבר 

חכמות. 
 

! וכ0 כשחס ושלו$, אי0 שלו$ בישראל, ואפילו כשאי0 
מחלוקת, רק שאי0 האהבה שביניה$ בשלמות, אז אינ$ יכולי$ 

לדבר זה ע$ זה כראוי ולהאיר זה בזה אור הנקודה הקדושה. 
 

! מכל שכ0 כשחולקי0, חס ושלו$, על הצדיק האמת, שהוא 
עיקר נקודה הכללית של ישראל, וכשחולקי0 עליו, אז אי0 יכולי0 

לקבל אור הנקודה שלו. 
 

! ולפעמי$ מתגבר פג$ המחלוקת כל 
כ7, עד שמבלבל חס ושלו$ ג$ דעת 
הצדיק, ויוכל לגרו$, חס ושלו$, 
הסתלקות הצדיק על ידי זה. 

 
! וזה גר$ מה שנכשל משה 

בהכאת הצור על ידי המחלוקת, 
כמאמר רבותינו ז"ל, ועל ידי זה לא 

הכניס את ישראל לאר;, שמזה נמש7 כל 
הקלקולי$ והגלויות, וכ0 הוא בכל דור 
ודור. ה' יתבר7 ירח$ ויתק0 הכל לטובה 

(הלכות נשיאת כפי$ הלכה ה' * אות ט"ז). 
 
 

 
(סיפורי$ * השמטות, כ') 

☺ בעת שנסע רבינו בהעל$ ובהסתר, פע$ אחת בא לאיזה 
כפר קוד$ תפלת שחרית, וביקש חדר להתפלל. ובעל*הבית הבי0 

שזה איש פלא, וציוה למשרתו שיעשה איזו סעודה עבור רבינו 
ז"ל, ובעל*הבית כיבד לרבינו ז"ל מאד. ואחר*כ7 ער7 את 

השולח0 לרבינו ז"ל; ובעת הסעודה קבל לפני רבינו ז"ל על מצבו 
ומצוקתו בפרנסתו. והשיב לו רבינו ז"ל, שיהיה טוב, רק שלא 

יהיה שוטה, ונסע [רבינו ז"ל] לדרכו. 
 

☺ ובעוד איזה ימי$, בא אדו0 אחד לפונדק, והוצר7 לצאת 
לצרכיו, ויצא אחורי הפונדק, ושכח הארנק*חגור ע$ הכס> 

(ששי$ אל> זהובי$), ונסע לדרכו. ובי0 כ7 הוצר7 בעל*הבית 
מהפונדק ג$*כ0 לפנות, והל7 ג$*כ0 אחורי הפונדק, ונזדמ0 שבא 
במקו$ שהיה האדו0 הנ"ל, ומצא את הארנק ע$ הכס>, ולקחו 

והביאו לביתו וטמנו בהתיבה שלו. 
 

☺ והאדו0 הנ"ל, כשנסע כמה פרסאות, הזכיר את עצמו 
ששכח הארנק ע$ הכס>, ובא להפונדק ושאל את הערלי$, 

אפשר מצאו את החגורה ע$ המעות? ואמרו שאינ$ יודעי$. 
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ואמר בעל*הבית אליו: אני יצאתי אחרי7 ומצאתי את החגורה 
ע$ המעות! והחזיר להאדו0 הנ"ל, ורצה האדו0 ליסע לדרכו, 
ובתו7 כ7 הוצר7 עוד הפע$ ליל7 לעשות צרכיו, והל7 אחורי 

הפונדק, ושכח עוד הפע$ הארנק ע$ הכס>, ונסע לדרכו. 
 

☺ ואחר*כ7 הוצר7 בעל*הבית ג$*כ0 לעשות צרכיו וכו', 
ומצא עוד הפע$ את הארנק ע$ המעות, וכעת לקחו והטמי0 

אותו היטב. ובאמצע הדר7 הזכיר את עצמו האדו0 עוד הפע$, 
וחזר ובא להפונדק ושאל להערלי$ א$ מצאו המעות, ואמרו 
כול$ שלא מצאו. ולקח הערלי$ שהיו ש$ ועשה לה$ ענויי$ 
קשי$, ולבעל*הבית לא עשה כלו$. ואמרו לו הערלי$: למה 
אינו חושד בבעל*הבית? וענה האדו0: על בעל*הבית אני ערב 
שלא לקחו, כי א$ היה לוקח אותו היה תכ> ומיד מחזיר לי, 

כמו מקוד$. 
 

☺ וה' יתבר7 עזר לו והצליח מאד. ואחר*כ7, כשרבינו ז"ל 
התפרס$, היה נוסע [בעל הפונדק] לברסלב וסיפר המעשה, ונת0 

מעות לאנשי שלומנו. 
 

 

 

(לקוטי עצות * צדיק, קא*קב) 

$ מחמת שנמצאי$ צדיקי$ אמתיי$ 
הגדולי$ במעלה מאד ודרכ$ לדבר גדולות 

ונפלאות, כי ה$ באמת יכולי$ לעשות 
גדולות ולעבוד ה' בכל דבר שבעול$, 
אפילו באכילה ושתיה וכיוצא, ויש 
צדיקי$ שיכולי$ לעשות פדיו0 על ידי 
אכילת$. ומחמת שיש צדיקי$ כאלו, 
מחמת זה נמצאי$ שקרני$ שמתפארי$ 

ג$ כ0 בגדולות ונפלאות כאלו, ויש שה$ 
מנהיגי הדור ומטעי0 את העול$, כאילו אי0 

שו$ דבר נמנע מה$ והכל ביד$. וכל זה 
מחמת שיש צדיקי$ אמתיי$ שיש לה$ באמת זה 

הכח, על כ0 ה$ מתדמי0 אליה$ כקו> בפני אד$ וה$ 
נקראי$ נביאי השקר. 

אבל ה$ עושי$ טובות להצדיקי אמת. כי יש שנותני$ צדקה 
וה$ רשעי$ נואפי$, והצדקה שלה$ היא מזקת להצדיק 

האמת, ועל כ0 היא טובה שנמצאי$ השקרני$ הנ"ל, שעל ידי זה 
הרשעי$ פוני$ אליה$. כי ה' יתבר7 מכשיל את הרשעי$ שיתנו 

הצדקה שלה$ לשקרני$ הנ"ל, ועל ידי זה ניצול הצדיק 
מהצדקה שלה$. 

$ הצדיק האמת מקבל דיבור פיו הקדוש מבעלי צדקה. 
 

 
 

(לקוטי תפילות א', ט"ז) 

% רבונו של עול$, אתה ידעת את גודל עוצ$ רוממות 
קדושת מעלת$ של הצדיקי$ אמתיי$ בני עליה, ואת יקר 

תפארת גדולת$ אשר זכו למה שזכו. אשר דרכ$ לפעמי$ לדבר 
גדולות ונפלאות נוראות באמת ובתמי$, וכל דבריה$ אמת 
וצדק, אשר על*ידי גדולות ונפלאות הנשמע מפיה$ הקדוש 

והנורא מאד, יכולי$ לידע ולהבחי0 גדולת הבורא יתבר7 שמו, 
אשר חילק מחכמתו ליראיו, ונת0 כח לצדיקיו האמתיי$ להשיג 

השגות כאלה, ולדבר באמת גדולות ונוראות כאלה. 
 

% אבל בנפלאותי7 העצומי$, את זה לעומת זה עשית 
בחכמת7 הגדולה ונתת מקו$ לטעות, כי נמצאי$ כנגד$ 

שקרני$ וצבועי$ המתדמי$ כקו> בפני אד$ ומתפארי$ ג$ כ0 

בגדולות ונפלאות, כאילו אי0 שו$ דבר נמנע מה$, וכל הגדולות 
והנוראות היוצאי$ מפי הצדיקי$ באמת, ה$ מדברי$ בלשונות 

כאלה בשקר וטעות. 
 

% טוב ומטיב לכל, זכני להרבות בצדקה לעניי$ הגוני$ 
בקדושה גדולה כרצונ7 הטוב, באופ0 שתהיה הצדקה תיקו0 

גדול לנפשי ורוחי ונשמתי, ולא איעול בכסופא קמ7. ותשמור 
את כל עמ7 בית ישראל הצדיקי$ והכשרי$ אשר פרנסת$ 

על*ידי צדקה, שלא יגיע ליד$ שו$ צדקה פגומה מאנשי ניאו> 
ורשע, אשר הצדקה שלה$ מזקת להמקבלי$. רק תסבב סיבות 

לטובה ברחמי7 הרבי$, שכל הרשעי$ והנואפי$ הנותני$ 
צדקה, שכל צדקת$ תגיע להשקרני$ והצבועי$. והצדיקי$ 

והכשרי$ האמתיי$ ינצלו מה$ מלקבל צדקה פגומה שלה$, 
שלא תקלקל הצדקה פגומה שלה$ את דיבור פיה$ הקדוש 

שמקבלי$ הצדיקי$ מבעלי הצדקה.  ותזמי0 לנו ולכל ישראל 
פרנסה בכבוד ובכשרות, ולא יהיה אחיזה להסטרא אחרא 

בפרנסותינו כלל, רק נזכה לפרנסה טובה בכבוד וברווח בקדושה 
ובטהרה גדולה, באופ0 שנזכה להיות כרצונ7 הטוב באמת. 

 

 
 

(אוצר היראה * ברית, מ"ד) 

& על*ידי מצוות מילה, שעל*ידי*זה נתגלה 
מלכותו יתבר7, היינו על*ידי תיקו0 
הברית, על*ידי*זה זוכי0 לאוריתא 

דעתיקא סתימאה [תורה הגנוזה], 
שהוא עיקר בחינת עונג*שבת, כי אי 

אפשר לזכות לזה כי*א$ על*ידי שמירת 
הברית, בחינת מצוות מילה. ג$ מצוות 
מילה בחינת תיקו0 הברית, הוא בחינת 

זה השער לה', צדיקי( יבאו בו, כי 
על*ידי תיקו0 הברית זוכי0 להתגלות כל 

הפעולות והמידות טובות, שה$ כלל כל 
התורה כולה וכלל כל העולמות כול$. 

 
  

 

(אוצר היראה * צדקה וגמילות חסדי$, י"ד) 

' על*ידי הצדקה על*ידי זה מעלי0 השכינה כביכול מדלות 
ועניות ונתתק0 בחינת מלכות, וזוכי0 לתשובה ולתק0 פג$ 

המחשבה ולהמשי7 לתו7 לבו מחשבות קדושות. 
 

 

 

(תקמ"ו) 

) דבר [רבינו ז"ל] לעניי0 מלחמות המלכי$, שנלחמי$ אחד 
בחברו על איזה ניצחו0 ושופכי0 ד$ הרבה בחינ$ וכו'. ואמר 

שכבר נתבטלו כמה שטותי$ מ0 העול$ מה שהיו תועי$ ונבוכי$ 
בדורות הראשוני$, [כגו0 ענייני עבודות זרות שהיו שוחטי$ 

בניה$ למול7 וכיוצא, ענייני שטותי$ הרבה שהיו בדורות 
הראשוני$] ועכשיו נתבטלו הרבה שטותי$. ועדיי0 טעות זה 

ומבוכה זו של מלחמות לא נתבטלו. 
 

) והיה מתלוצ; מ0 חכמיה$, ואמר בלשו0 ליצנות שה$ 
חכמי$ גדולי$ וחושבי$ וחוקרי$ בחכמת$ אי7 לעשות כלי 

זיי0 נפלא שיוכל להרוג אלפי$ נפשות בפע$ אחת. וכי יש שטות 
יותר מזה לאבד ולהרוג נפשות רבות בחינ$?... 
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