
éáø ìùáìñøáî ïîçð   
 ‰¯Â˙‰ ˙˜ÂÁ ˙‡Ê...  

) ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ-„ ÌÈÙ‡ ˙ÏÈÙ�  ,'È"Ë(  

פרשת פרה אדומה מגלה לנו שאי 
אפשר להשיג ולהבין שום טעם במצוות 

ואסור להרהר בזה . הבורא יתברך שמו
Ê‡˙ ): ט"במדבר י(כלל כמו שכתוב 

‰¯Â˙‰ ˙˜ÂÁ ...י שם"וכמו שפירש רש ,
לפי שהשטן ואומות העולם מונין את 

מה מצוה הזאת ומה טעם יש : ישראל
לומר חוקה , לכך כתוב חוקה? בהם

אין לך רשות חקקתי גזירה גזרתי 
  .להרהר אחריה

  
וזאת המצוה של פרה אדומה לא ללמד 

על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו 
לגלות ולהורות על כל מצוות , יצא

  .התורה שאסור להרהר אחר טעמים כלל
  

נקראים חוקים ועל כן גם שאר המצות 
ופירש Â¯Â˙‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰Â˙ : כמו שכתוב

י גם שם כגון אכילת חזיר ולבישת "רש
שאומות העולם מונין את ' שעטנז וכו

  .'ישראל כי אין בהם שום טעם וכו
  

כי באמת טעמי המצוות נעלמים 
ואי אפשר להשיגם בדעת , ונסתרים

צריכין לקיימם באמונה רק . אנושי כלל
כמו  , ÔÈÓ‡‰Ï'Â„·Ú ‰˘Ó·Â ·‰, בלבד

בלי , שכל ישראל מאמנים בפשיטות
שרוצים , דרכי החכמות והשטות שלהם

לחקור ולהבין איך דיבר השם יתברך עם 
מכל , שאסור להעלות על הכתב, משה

שכן על הפה דבריהם ודעותיהם הזרות 
והסרוחות והמטונפות המלאים קיא 

ואין סרחון . צואה יותר מבית הכסא
  . בעולםוריח רע גרוע מהם

  
ועל כן מצוות פרה אדומה מטהרת 

כי פרשת פרה הוא בחינת . מטומאת מת
 È�ÓÓ ‰˜ÂÁ¯ ‡È‰Â ‰ÓÎÁ‡ È˙¯Ó‡

כי היא מטהרת טמאים ) 'קהלת ז(
שזה וודאי אי אפשר , ומטמאת טהורים

. להשיג ולהבין בשום דעת אנושי כלל
; והיא דייקא מטהרת מטומאת מת

עיקר הטומאה היא בחינת חקירת ש
 שהם סטרא ים והכופריםהמחקר
  .ל"כי הם עיקר זוהמת הנחש כנ, דמותא

  
ועל כן על ידי מצוות פרה שהיא בחינת 

חוקת התורה שמגלית לנו שהתורה היא 
‡ÓÎÁ‡ È˙¯Ó‰ בחינת , בחינת חוקה
‰˜ÂÁ¯ ‡È‰Â , בחינת È˙˜˜Á ‰˜ÂÁ
È˙¯Ê‚ ‰¯ÈÊ‚ , אין לך רשות להרהר

. על ידי זה נטהרין מטומאת מת, אחריה

על ,  ידי זה נתבטל סטרא דמותאכי על
, ידי שמאמינים בהשם יתברך ובמצותיו

רק , ואין חוקרין אחר שום טעם כלל
שזה , מקיימין אותם בדרך חוקה לבד

  ...עיקר האמונה
  
    

    

    

 ) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ- ˜È„ˆ -˜ "Ë(  

הם , המקורבים באמת לצדיקי אמת
Ô· Ú˘Â‰ÈÂ  בבחינת יושבי אהלנקראים 

ÈÓÈ ‡Ï ¯Ú� ÔÂ�Ï‰‡‰ ÍÂ˙Ó ˘ , וכמבואר
  .עוד בפנים

  
וזה שנאמר בפרשת הטהרה מטומאת 

Ê‡˙ נאמר שם , מת על ידי הפרה אדומה
Ï‰‡· ˙ÂÓÈ ÈÎ Ì„‡ ‰¯Â˙‰ - ודרשו 

אין התורה מתקיימת אלא : ל"רבותינו ז
  .במי שממית עצמו עליה

 היינו עיקר קיום -כי עיקר תיקון האדם 
 הוא כשממית עצמו בשביל -התורה 
היינו בשביל להתקרב לצדיק , האוהל

ועל . ל"האמת שזהו בחינת יושב אוהל כנ
, ידי זה זוכין לטהר עצמן מטומאת מת

כי הצדיק האמת יש לו . מסטרא דמותא
כשאוחזין , כח לטהר גם הנופלים מאד

ולהחזירם , עצמן בו באמת במסירת נפש
בתשובה ולהכניס גם בהם השגות 

  .ל"נם כנשזה עיקר תקנתם ותקו, אלקות
  

  

  

  

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ- Ï‡¯˘È ı¯‡ -È "Á(  

לבטל , אי אפשר לבוא לארץ ישראל
 ולבוא לארץ - בחינת חובלים -המונעים 

כי אם , ל"שהיא בחינת נועם כנ, ישראל
שהוא בחינת עשרה מיני , על ידי שמחה

כי נגינה ; כמבואר במקום אחר, נגינה
בחינת , בחינת שמחה הוא בחינת נועם

˘˙ÁÓ˘· Â�ÏÚ‰ וזה בחינת ,  ישראלארץ
Â�ˆ¯‡Ï .  
 

    

    

    

)· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'-Ë¯ ·˙ÎÓ "Â(  

ואינו ' בודאי מי שאינו חפץ כלל לשוב לה
מתעורר כלל לחשוב על אחריתו ותכליתו 

הנצחי בודאי לא יועילו לו שום עצה 
  .ותחבולה

  

פעם אחת היה אצל המלך התוגר איש  �

אחד מאחינו בני ישראל שהיה חשוב בעיניו 

ויאהבהו ,  המלוכה אשר לו>       מכל  שרי, מאד

   שרייותר מכל, אהבה גדולה ועצומה מאד

ויקנאו בו שרי .  היה קורא אותו לביתו להשתעשע עמו יחד, ובכל יום ויום.  המלוכה אשר לו

  .ויאבדוהו מן העולם, וחשבו מחשבות להעליל עליו לפני המלך, המלוכה
   

ששנאתו להישראל הזה היתה , שהיה נקרא קאפצין פאשא, והיה ביניהם פאשא אחד �

ובכל יום חשב מחשבות , הראה עצמו כאוהב לו, אלולפני הישר. גדולה יותר מכל השרים

  .חפצו שיצליח בידו למצא עליו איזה עלילה לפני המלך
  

ויספר לו , והתחיל לדבר עמו בערמה, ל"ל להישראל הנ"בא הפאשא הנ, פעם אחת �

, אך יש לו יסורים מדבר אחד, ושמע מפיו איך שהוא אוהב אותך, באשר שהיה אצל המלך

, כי הוא מרגיש ריח רע נודף מפיך, יו לדבר אתו אינו יכול לסבול ריח פיךכי כשאתה בא לפנ

לזאת עצתי כי בכל עת שתבוא , ויש לו יסורים גדולים מזה, והוא אינו יכול להיות בלעדיך

, כדי שלא ירגיש המלך הריח הרע מפיך, תאחז מטפחת עם בשמים לפני פיך, לפני המלך

ל מחמת תמימותו "והישראל הנ. תבאש בעיני המלךכי הבשמים יבטלו הריח רע למען לא 

  .ונסכם בדעתו לעשות כן, האמין לדבריו
  

שאמר שיש לו , ל"ויספר לו כי שמע מהישראל הנ, ל אל המלך"הלך הפאשא הנ, אחר כך �

על כן נסכם , כי בכל עת שמדבר עם המלך מרגיש ריח רע יוצא מפי המלך, יסורים גדולים

כדי שלא ירגיש , יאחז מטפחת עם בשמים נגד פיו, אדוני המלך, עצתו כשיבוא לדבר עמך

כי למחר כאשר יבא לדבר עמך תראה , וזה לך האות כי כנים דברי, ריח רע מפי המלך

:  ואמר לו, נתכעס מאד, כששמע זאת המלך. בעיניך שיאחז את המטפחת נגד פיו

 ����                 . אז אאבד אותו מן העולם, כשאראה אשר כנים דבריך

...  

☺  ‡˘‡Ù ÔÈˆÙ‡˜Ó ‰˘ÚÓ  ☺  
  

‚ ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ¯ÂÙÒ ¯Â‡ È·ÎÂÎ'  

  לזכות לכל הישועות  טוב להגיד ולשיר

  ד"בס



אבל מי שיש לו מוח בקודקודו ומשים 
ולם אל ליבו קצת מה שעשה ונעשה בע

ואיך הוא חולף ועובר ביגון ואנחה וצער 
וסופו לעפר ישוב ' וכעס ומכאובות וכו

רק שנדמה ' ומה יעשה ליום פקודה וכו
לו שאי אפשר לו עוד לשוב כי יצרו תקפו 

והמניעות מהפרנסה ומהחולקים 
רבו מאד ' והמלעיגים ומאשתו ובניו וכו

מאד אליהם תיטוף מלתי אליהם דברינו 
וסקים לדבר דברינו באמת ועימהם אנו ע

שעיקר העצה שיאמין , ובתמים
שהבקשה והחיפוש בעצמו יקר מאד 

יתברך דהיינו מה שרואה ' מאד אצל ה
בעצמו גודל ריחוקו שנתרחק כל כך 

מקדושת ישראל למקומות הרחוקים 
הנקראים מקומות המטונפים ששם ' וכו

כביכול אי אפשר למצוא כבודו יתברך 
אבל אף , לא אתןבבחינת וכבודי לאחר 

על פי כן הוא שואל ומבקש ומחפש איה 
על ידי זה הוא עולה , מקום כבודו

  .בתכלית העליה
  

עיקר הרפואה הוא על ידי השמחה כי 
שתיכף , שמחה צריכין מראש ועד סוף

כשאדם רוצה לשוב הוא עבירה גדולה 
חס , כשיש לו עצבות ומרה שחורה

וצריך לשמח את עצמו בכל יום , ושלום
והעיקר ' כל עת במה שלא עשני גוי וכווב

לבקש ולחפש אחר הרבי האמיתי וחבר 
אמיתי שיורהו וילמדיהו דרכים ועצות 

עצות עמוקות דרכי התשובה , אמיתיות
ואז בודאי , יתברך' איך להתקרב לה

  . יזכה לאחרית טוב
  
  

    

    

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ- ˙Â�ˆÈÏ -‚ '-„'(  

טל ונתב, "שחוק הכסיל"הליצנות הוא  �
  .ידי תיקון הברית על
 

. אדם הם מונעים גדולים מאד בני �
שמונע מאד , והעקר הוא הליצנות שלהם

כידוע היטב למי שבקי , מן האמת
לא מבעיא . בחכמות וליצנות שלהם

חכמות וליצנות של קלי עולם ההולכים 
שמתלוצצים הרבה , בדרכי המחקרים

שזה מזיק , כמפורסם, מדת ישראל
, לגמרי רחמנא לצלןועוקר את האדם 

אלא אפילו החכמות והליצנות של 
ועושים , הנראין ככשרים וחסידים

גם הם , ליצנות מכמה דברים שבקדושה
מזיקים הרבה ומרחיקים הרבה מאד 

  .מעבודת השם באמת
  

ובכמה ֳאפנים גרוע יותר הליצנות שלהם 
כי מהקלים , עולם מהליצנות של הקלי

ל יודעין כי הכ, ל בורחים רב העולם"הנ
שחכמת הפילוסופיא עוקרת את האדם 

משני עולמות ומורידין אותו לשאול 
אבל זאת ; תחתיות רחמנא לצלן

הליצנות והחכמות של הנראין ככשרים 
, כך אין האדם בורח מהם כל, ל"הנ

והם , מאחר שיוצאים מפי הכשרים קצת

והכל מעשה , מלבישים הכל בדרכי אמת
  .דבר בעל

  
ויברח מהם , והולך בתם ילך בטח

ולא יסתכל על כל מיני חכמות , ומהמונם
וילך בתמימות ופשיטות , וליצנות שלהם

שיחות (בדרכי אבותינו אשר מעולם 
 ).סימן פא, ן"הר
  

  

 

    

)· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ ,'Ò ‰ÏÈÙ˙"·(  

רפאני , רופא חנם, מריה דעלמא כלא... 
נא ברחמיך הרבים רפואת הנפש ורפואת 

¯È�‡Ù¯ '‡Â È�ÚÈ˘Â‰ ‡Ù ‰, הגוף
‰˙‡ È˙Ï‰˙ ÈÎ ‰Ú˘ÂÈ‡Â , רפאני ואספני

מצרעתי ומהר להפשיט מעלי גופי 
והלבש אותי בחסדיך גוף קדוש , המצורע

זה יתרומם מזלי ואזכה  ידי ועל, עדן מגן
ובברכותיך תברכני ותשפיע לי , לעושר

ויתחזק , עשירות גדול בקדושה ובטֳהרה
ותסיר לב אבן מבשרי ותתן , יצרי הטוב

  .לב בשרלי 
  

ויתבטל העצבות והליצנות הבאים  
ויתבטל מאתנו העניות , ממרה שחורה

 של העניות Ï·Ò‰ ÁÎ Ï˘Îכי , והדחקות
בפרט , והדחקות של עמך בית ישראל

  גדל העניות והדחקות של הכשרים 
  .החפצים לכנוס בדרך הקדש באמת

ותאיר , רחם עלינו בחסדיך הנפלאים
 ויהיה כל, עלינו מזל של עשירות

העשירות אצל בית ישראל עמך הכשרים 
למען יתגדל , החפצים לעבדך באמת

  .זה ידי ויתקדש שמך על
  

ויתבטל מאתנו כל מיני עצבות וליצנות 
ויתבטל הליצנות , הבאים ממרה שחורה

. של כל החולקים על הכשרים והיראים
ותתן כח שיתגבר לב חכם לימין על לב 

אשר משם כל , הכסיל שהוא משמאל
, שהוא שחוק הכסיל, ות שלהםהליצנ

 :ויתבטל השמאל לגבי הימין
  
  
  
  
)¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ" Ô-ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜˙Ó‰ ˙ÏÚÓ  ,˘"Á(  

, דיבר עם אחד שהיה איש פשוט לגמרי
ÍÏ ˘È : ואמר לו רבנו זכרונו לברכה ש

 ˙„Â·ÚÏ ÏÂ„‚ Ì„‡ ÂÏÈÙ‡ ¯¯ÂÚÏ ÁÎ
Ì˘‰ , ¯ÈÚ·‰ÏÂ ˜ÈÏ„‰Ï ÏÂÎÈ ÔË˜ ıÚ ÈÎ

„‡Ó ÏÂ„‚ ıÚ.  
  

למה :  רבותינו זכרונם לברכהוכן אמרו
לומר מה עץ קטן , נמשלו דברי תורה כעץ

  .'אף דברי תורה וכו, מדליק את הגדול
  

ויאחז המטפחת נגד פיו כאשר יעץ לו , ל בא ביום מחר לפני המלך"והנה הישראל הנ �

תכף , והמלך כשראה זאת ויוכח לדעת כי כנים הם דברי הפאשא. כי האמין לדבריו, הפאשא

תשליכו אותו תכף , כאשר יבא האיש המוסר כתב זה לפניכם, כתב מכתב כדברים האלה

ואמר , והמלך חתם את המכתב בחותמו. אשר כל חייבי מיתות נשרפים שםלכבשן האש 

אבקש ממך שאתה בעצמך תביא את המכתב הזה להאיש שנכתב על : לזה האיש

והבטיח למלך אשר , ל לקח המכתב"והישראלי הנ.  הכתובת שהוא במקום פלוני]האדרעס[

  .ולא ידע מה כתוב בו והלך לביתו. יעשה כדבריו
  

ובכל עת שכבדוהו , היה מחזיק מאד במצוה למול ילדי ישראל, ל"איש ישראל הנוהנה זה ה �

ואז באותו . לא פנה אל שום מניעה שהיה לו כי המצוה היתה יקרה בעיניו מאד, במצות חתוך

אשר חפץ להציל ' וה, היום שהיה צריך לנסוע למסור המכתב מהמלך למקום אשר נשלח

ומחמת כי .  וכבדו שיסע עמו להכפר ולמול את בנוסבב שבא אחד מכפר אחד, ידידו הנאמן

מה אעשה לצווי המלך : התחיל לחשוב, דרכו היה לבלי להניח את המצוה הזאת בשום אופן

  .בדבר מכתבו
  

והמלך מסר לו , ויספר להפאשא שהיה אצל המלך. ל"שבא לנגדו הפאשא הנ' וסבב ה �

ודרכי לבלי להניח את , צוות חתוךמ' והיום הזמין לו ה, מכתב שימסרהו להאיש שנשלח לו

והנה . על כן אני מבקש ממך שתיקח את המכתב ותוליך אותו לשם, המצוה הזאת בשום אופן

כי לא עשה רצון המלך , כי עתה יוכל להלשין עליו עוד לפני המלך, ל שמח מאד"הפאשא הנ

מונה וזה היה מ. ויקח הפאשא המכתב מידו ומסרו לזה האיש שנשלח אליו. עם המכתב

ל ויזרק אותו לתוך כבשן האש "ותכף חטף את הפאשא הנ, לשרף החייבי מיתות של המלך

  .מידה כנגד מידה' כאשר מגיע משפטו על פי ה, ונשרף
  

וכשראה אותו . למחר חזר ובא לפני המלך, ל שנעשה לו"והנה הישראלי לא ידע כלל מהנ �

 השיב ?ל"י בידך להאיש הנהעוד לא מסרת את המכתב שנתת: ואמר לו, המלך תמה מאד

' יען כי ה, שהוא ימסרנה להאיש, ל"אדוני המלך את המכתב מסרתי לקאפצין פאשא הנ: לו

  .ודרכי לבלי להניח את המצוה הזאת, יתברך הזמין לי מצוות חתוך
  

ושאל המלך תכף . אז הבין המלך הלא דבר הוא שישרף זה הפאשא שהלשין עליו לפניו �

השיב .  אוחז מטפחת עם בשמים נגד פיך בעת שאתה מדבר עמימה זה שאתה, את האיש

אז ספר לו . כי אמר לי ששמע ממך שאינך יכול לסבול ריח פי, לו שהפאשא נתן לו עצה הזאת

ועל כן תאחז , המלך איך שהפאשא הלשין עליו לפניו שאמרת לו שאינך יכול לסבול ריח פי

לו המלך מה שהיה כתוב בהמכתב ויספר . מטפחת עם בשמים שלא תרגיש ריח רע מפי

, השליט בארץ אשר מציל ידידיו מכל רע' עתה אני יודע אשר ה: ואמר לו, שנתן לו

  .גמולו בראשו' וישב לו ה, כן נעשה לו, ל כאשר זמם לעשות בך"ולהפאשא הנ
  

והיה חשוב ויקר , ומאז והלאה נתגדל בחשיבותו בעיני המלך יותר מכל השרים אשר אתו �

  .אד מאדבעיניו מ
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