
 

 

  

ל ִמְצוֹות ֶׁ  סֹוָדם ש 

 

 תשפ"א חקתפרשת 

 

 64גליון: 
 

 
 ֶׁ ער ַשב  עכִטיגֶׁ  תַא לֶׁ

 

 (י"ט א) "זאת חקת התורה"
בזאת יבא אהרן ל" - "זאת" , אפשר להקיש'זאת חוקת התורה'

אהרן דכמו ש: (.)יומא דבדבריהם ו )ויקרא ט"ז ג(. "אל הקודש
 -בשמיני  -פירש מביתו לאהל מועד שבעה ימים, ולאחר מכן 

שימש יום אחד. ואף לדורות כן, הכהן הגדול פורש מביתו 
 יום אחד.  -ביום הכפורים  -למקדש שבעה ימים, ויהא משמש 

 וכעניינ, טהרה והכנה לעבודת הקודששל  נועני והנלמד מכאן
  של פרה אדומה להיטהר מטומאת מת.

' וכמובא בדברי תורהלדייק את המשכו של קרא על 'ואפשר 
 חז"ל על כך דילמד אדם מתוך טהרה.

לעשות עבודת הקודש בטהרה  נלמד מכאן החשיבות ;ולמעשה
 ע"כ.רבות והכנה ראויה, וכמובא 

 

 )י"ט א( "זאת חקת התורה"
  .שמונה דוועשבש"ס,  תיקו'גמטריא ' 'חקת' ;אפ"ל

 - בשבתורה שבכתבלי להבין טעמה  חוקה שחקקתישכנגד: 
שאינינו יודעים הלכתם  ,אותו ענין ,בתורה שבע"פישנה 

 גואל. י בואוסברתם עד כ
משלי הישן ספי"ט.  ' הוא ע"פ המובא )מדרששמונהותוספת '

 :נקראו למשיחשמות  'שמונהתורה להגר"א(  ובברייתא מעשה
, והרי בביאת ינון, צדקנו, צמח, מנחם דוד, שילה, ואליהו'

 .  תוספת השמונהבעיות, וזהו ימשיח ואליהו, יפתרו כל הא
 

 )י"ט י"ג( "כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות"
 '. פשבדברי רש"י, על הדגשו של 'נ יעויין

לד האדם וע"פ המובא )זוהר הרקיע וישלח מד:(: כשנואפ"ל 
בקבר,  כוזאת נשארת ג" בלבד, אלא נפשאינם באים עמו נר"ן 

 שאחז"ל בונים לו נפש על קברו.  , וזה מהונקרא הבל דגרמי
שלאחר פטירתו נשאר  במת בנפש האדם'': דיוקו של קרא וזהו

  נפש.לו בחינת 
 

 "המן הסלע הזה נוציא לכם מים שמעו נא המרים"
 ()כ י

דהא בזכות מרים היה  .אות ה'' ועוד מריםאותיות ' 'המרים'
'ולא רת מרים בדברי רש"י עה"פ י, כמובא לעיל בפטלהם מים

. 'להם מים בזכות מרים שנה היה 'שכל מ' .'היה מים לעדה
'ה"א וא"ו הם לשון )כ"ז(  בליקו"מ ע"פ המובא ,אפ"ל - ואות ה'

 , וזה מה שהיה בכאן במי מריבה.'לשון צעקה ומריבה –י י ו  הו  
, בה''אקר הולדה תלוי שע :ע"פ המובא )ליקו"מ נ"ג( ;כן אפ"ל

. והא מרים הצילה את ''הא לכם זרע''בבחינת )בראשית מ''ז(: 
נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם כל המציל ו ,משה רבינו

 לה שהיה – אות ה' בשמה של מרים :, וזהוסנהדרין לז.() מלא.
 .חלק בהולדת משה רבינו

  
לא היה מים לעדה לשתות ויקהלו על משה ועל "ו

 (ב כ) "אהרן
, ועוד( :)סוכה נ"ב אין מים אלא תורהו – מים הוא התורה

תרגומו של אונקלוס כו והצדיקים ממשיכים את מימי התורה,
", ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה)ישעיה י"ב(: " עה"פ

רוח ו": ח()בליקו"מ ו. 'מבחירי צדיקיא אלפן חדת'ותקבלון 
הוא התורה, והצדיקים דבקים  -אלקים מרחפת על פני המים 

'ולא היה , וזהו: "בתורה, ועל כן עקר הרוח חיים הוא אצלם
'ויקהלו על משה ועל  – מימי התורה –מים לעדה לשתות 

. )ויעויין בליקו"מ כ עה"פ פתח צור 'שבאו אצל הצדיק - אהרן'
 .(, שהיה בכאןויזוב מים והכאת הסלע

נִ   ְ הינ  פ  ָ ְרש  ַ שנכתב פרשייתנו עוסקת בפרשת פרה אדומה,   י ַהפ 
בינים טעמה מאין אנו ונתחם עליה שהיא חוקה, 

בה חוקה,  לפיכך כתוב'ופשרה, וכדברי רש"י: 
  גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה'.

רבי יצחק מד"ר(: " ,ברי המדרש )ילקוט שמעוניובד
כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא ' :פתח

לה ועל כל התורה כ :, אמר שלמה'רחוקה ממני
עמדתי, ועל פרשה זו של פרה כיון שהייתי מגיע 

אמרתי 'ושואל בה,  הייתי דורש בה, חוקר בה, ,בה
 .אחכמה והיא רחוקה ממני"

הרמב"ם )בסוף הלכות מעילה(: על החוקים 
שהצטווינו, ואין אנו יודעים טעמם, כותב: 'וכמה 

דוד המלך מצטער מן המינים ומן הנכרים  היה
וכל זמן שהיו רודפים שהיו משיבים על החוקים, 

אותו בתשובות השקר שערכו לפי קוצר דעת 
היה מוסיף דביקות בתורה, שנאמר: טפלו  ,האדם

אצור פיקודיך' )תהלים  עלי שקר זדים אני בכל לב
ין: 'כל מצוותיך אמונה יקי"ט ס"ט(. ונאמר שם בענ

 פני עזרני' )תהלים קי"ט פ"ו(.שקר רדו
 

 ! ללמד על הכלל יצא
זו של פרה אדומה, נלמד על כלל המצוות  הממצוו

, ואין אנו 'חוקה היא מלפני'שאנו מקיימים, ש
יודעים טעמם של מצוות, גם אלו הנראים לנו 

וכדברי נעים זמירות , לפי קט שכלנו כמובנים
 'כל מצותיך אמונה'. :ישראל

 מוהרנ"ת )נפילת אפים ד' י"ט(: בדבריוכך הם 
כי פרשת פרה אדומה " מפרשות כדברים אלו:

שאי אפשר להשיג ולהבין שום טעם  ,מגלה לנו
במצות הבורא יתברך שמו. ואסור להרהר בזה כלל 

וכמו  ,תורהזאת חוקת ה :כמו שכתוב )במדבר י"ט(
לפי שהשטן ואומות העולם  ,שפירש רש"י שם

מונין את ישראל מה מצוה הזאת ומה טעם יש 
בהם לכך כתוב חוקה לומר חוקה חקקתי גזירה 

 גזרתי אין לך רשות להרהר אחריה. 
וזאת המצוה של פרה ורבי נתן ממשיך וכותב: 

על עצמו יצא אלא ללמד על א ללמד אדומה ל
לגלות ולהורות על כל מצות הכלל כולו יצא, 

התורה שאסור להרהר אחר טעמים כלל. ועל כן 
 :גם שאר המצות נקראים חוקים כמו שכתוב

 :ופירש רש"י גם שם כגון 'והחוקים והתורות'
שאומות העולם  ,אכילת חזיר ולבישת שעטנז וכו'

מונין את ישראל כי אין בהם שום טעם. כי באמת 
אי אפשר להשיגם טעמי המצות נעלמים ונסתרים ו

, רק צריכים לקיימם באמונה עת אנושי כללדב
כמו שכל ישראל  בלבד, להאמין בה' ובמשה עבדו

 ".מאמינים בפשיטות
)תי"א(: שחובה להאמין שישנם  ובחיי מוהר"ן

וסודות רזים כמו כן; טעמים נשגבים מבינתנו, ו
עמוקים בקיום המצוות שקיבלנו ממשה, אעפ"י 

אותם, וכמו שכתוב: 'פלאות שאין אנו מבינים 
 עדותיך', 'ונעלמה מעין כל חי'.

 

 ! נאמנותו של הסוחר
הבה וניקח דוגמא ומשל מחיי המסחר, כפי 

ת בליקוטי הלכות )גילוח ד' "שממשיל זאת מוהרנ
י קשר ב(: אי שם ברוסיה חי סוחר גדול, אשר

למדינות  -מסחרו רבים הם ופרוסים למרחקים 
 ועיירות רחוקים ממקום מושבו.

ויהי היום, ומיודעינו זה ברצונו לדעת שווים של 
 'מאיסטנבול'דעס', או אפילו חיטים מהעיר 'א  

אין לו קשר ישיר כעת לאלו המקומות אך הרחוקה, 
 המרוחקים ממנו.

 אם כן האיך יוכל לסחור למרחקים? 
שיש לו נאמנות, הוא  הוא בכך –כוח מסחרו  ברם;

שהחיטים בארץ  –למסחר  במכריו וידידיומאמין 
, וכדאי לו הם חיטים טובים ומעולים - אחוזתם

ויהיו לו רווחים  -ימכרו חיטים כעת להשקיע בכך, ה
 .נאים

סוחר חכם  אם הואאף גם  –ללא נאמנות זה 
, ואף גם אם הוא יחקור ויבנה מגדלים וממולח

בסברותיו ובחכמותיו הנפלאות שכעת מחירם של 
אין די בכך.  –חיטים יקרים הם ורווחיו מובטחים 

כי כבר פעמים רבות רווחה סברא זו שהחיטים 
 מוזלנמכרים ביוקר, ובסופו של דבר נמכרו בסכום 

 מאוד. 
על איש נאמן, שהוא  לסמוך לכך; ההכרח היא,

יש לו נאמנות כלפיו, וכשנאמן זה אוהבו באמת, ו
 האישי במסחר וומניסיונלו ידיעה ממרחקים,  כותב

היא ידיעה ברורה וטובה  -זה וכיוצא, זאת הידיעה 
עבורו, אף על פי שאינו מבין בשכלו ובסברתו, 

סומך רק אלא  –זו  שכדאי לו כעת לעשות עיסקה
 הוא על נאמנו. 

קר הידיעה, יהאמונה היא עך, כותב מוהרנ"ת: "כו
 .וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'' :בבחינת

 םקר הידיעה, כמו שאנו רואיישהאמונה היא ע
- לו בגשמיות שעקר הידיעה הברורה הוא עליאפ

קא מה שאחד מאמין לחברו. ואין יידי אמונה די
כרח להאמין וקיום להעולם בלי אמונה מה שאחד מ

ידי -נמצא, שעקר הידיעה הברורה היא על ...לחברו
ח האמונה הקדושה והכל נמשך מכ... ואמונה

שצריכין להאמין בה' יתברך ובצדיקיו ובתורתו 
ח האמונה בהאדם ושברא ה' יתברך כ ,הקדושה

  ".ח ובחירה להאמין בהאמתושיהיה לו כ
הוי אומר, סוד נקודת החיבור וההתקשרות 

  באמונה תמה וזכה.לבוראנו, הוא בנאמנות, 
 

 !אור המצוות נעלם ונשגב 
ועוד בחביבותם של מצוות, בתמימות ובפשיטות, 

)ליק"ה בבחינת כזה ראה וקדש, מדברי מוהרנ"ת 
כי ע"י כל מצוה ומצוה " גביית חוב מיתומים ה ה(:

שבתורה אנו ממשיכין אלקותו ית' למטה בתוך 
  כל הארץ כבודו.מלא  נת:בבחי ,הארץ הזאת

הם  םשבשורשהציצית הקדושים  םאנו לוקחיכי 
אור גדול ונורא ונשגב מאד מאד. ואנו ממשיכין אור 
גבוה כזה עלינו לתוך זה העולם הגשמי ע"י שאנו 

נמצא שעל ידם אנו מגלים כי  ,מתעטפין בציצית
ן לידע כי עדיין יכואעפ"כ צרי כל הארץ כבודו,מלא 

כי אור הציצית נורא ונשגב ונעלם מאתנו מאד. 
סוד כי א"א להשיג  ,שכר מצוה בהאי עלמא ליכא

ה בזה העולם. וצטעם הציצית שהוא בחי' שכר המ
ובכל דברי התורה שאנו ממשיכין וכן בכל המצות 

 ..." קותו עלינו בזה העולם הגשמיאל
נאמין ונתחבר בחשיבותם של מצוות, וברום 

  , כי רזם וסודם עמוק מאוד מי ימצאנו.השפעתם
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 (כ. כ"ח) "וימת שם אהרן בראש ההר"

שדומה להר לעתיד לבא מביאו הקב''ה ליצר הרע  (:נ"ב.)במסכת סוכה 
וזהו כאן  .כזה גבוההר  לכבושלנו והאיך יכוהצדיקים בוכין  ,ושוחטו

  .בהר ההר, וכן מקום קבורתו 'ראש ההר'ב כתובן, בהסתלקותו של אהר
 
 .(י"ט. ב) "אשר לא עלה עליה עלתמימה "

: שיש לשאוף המובא ע"פ ג' דרגות בעבודת האדם ובדרכי התחזקות.
  .מהדרגה הקטנה ביותרולא ליפול דרגות הגבוהות יותר, ל

'אשרי מי שלא  תלא עלה עליו חטא, בבחינ – 'אשר לא עלה' :בהקדםוזהו 
. ולבסוף; לא להתחבר לעבירה –שלא ישב עליה  -' עליה'. לאחריה: 'חטא

שלא יסחוב עמו את העוון. וכמובא  'כעול למשא' יעשה  שלא  , לפחות;'לו  ע'
 ;וכן דבר שיחתו ה ידים ורגלים.למדברי רבינו שלא יהיה לעבירות חלי

לא  –על הזקן  לא יזוב שזה –שאף אם נכשלו חלילה באכילת איסור 
, הוא דינים –עול שענינו של  :ויעויין בדברי ה'אור החיים' .להמשיכו

, דהא תקים הדיניםמבאי נשיאת העוון, נ –וכדברינו, שבלא עלה עול 
 .הדינים מגיעים מעוונות, אין יסורים ללא עוון

 
 )כ ו(  פניהם וירא כבוד ה' אליהם""ויפלו על 

בסוד נפילת אפים יעויין מדברי האר"י הק' )פרע"ח שער נפילת אפים פ"ז(: 
'השפעה לשכינה שאומרת תן לי , וביניהם:כים בכוחה למעלות רבותושז

 וירא כבוד ה'' נפילת אפים, עי"כ: – על פניהם''ויפלו '. וזהו כך בשביל בני
 התגלות והשפעת השכינה.  –
 

 ()כ ה ""לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון
)ב'זרע'  'שבעת המינים'מ -' זית ודבשלמה לא נפרטו ' לדייק,יש  לכאורה
 .(חטה ושעורה''כלול 

ובדברי המדרש )ויק"ר  ,' שבזכותו ניצולו מימי המבולת'זיויש לומר; על 
' שכתוב עליה דבש'. וכן הביא אורה לעולם בימי נח' 'זית הזה: לא ח(

הדבש " (:לסעודה ו צד נט"י)ובדברי מוהרנ"ת ע"כ  ,יחית בדבש''וטעמו כצפ
ת בדבש. שהיה בו כל מתיקות יהוא בבחינת המן שנאמר בו, וטעמו כצפיח

  .לא הזכירהו –לכך מכיוון שכבר ראו ניסיו של ה' דרכם לעין כל   ",הטעמים
בת יותר משאר בכותוגם  ,בכזיתרוב שיעורי תורה הם דהא  אפ"ל; ןכ

 לשיעורין, אך כבר הפסוק מא:( שכל)דילפינן במסכת סוכה דעל אף  מינים.
מובא על  'ככותבת' וכן שיעור עיי"ש. ,שיעוריה כזיתים שרובאוקמינן שם 

 מגלגלין זכותש'ומכיון  .ועוד ,חמץובאיסור  ,יום הכיפוריםשיעור אכילה ב
לכך לא הוזכר על ידם פירות  :()שבת לב. 'על ידי זכאי וחובה על ידי חייב

 אלו שתלויים בהם שיעורי דאורייתא. 
מיוחד  ארץ'ן שב' פירות אלו נאמר בהן 'ומכיו ,מטעם זה כן אפשר לומר

על ידם כאן במי  וכמובא שם, וכן נפסק בהלכה, לכך לא היו ראויים שייזכר
 ., וכדלעילמריבה

, ושמן ויניקהו דבש מסלע)דברים לב יג(: "מה שנאמר  ע"פכן יש לומר 
חלמיש הוא  ,מהסלע 'דבש ושמן'שכביכול הקב"ה הוציא  ".מחלמיש צור

סלע  -' חלמיש למעינו מים' תהלים קיד(:) גם סלע וכדברי המצודות עה"פ
שהוצאו  וכונהשהשמן והדבש גם  - 'חזי דאיהו לא חזי מזליה' ואע"ג .חזק

בכאן במי מריבה לא הרי ו .)ויעויין במפרשים( מהסלע כדברי הפסוק
  ם.והזכירלכך לא  י'דבש ושמן' יכול להשפיע שפע מהסלעהאמינו שהקב"ה 

 
 כ י"ט() "במסלה נעלה"

שעל ידה מתעלים  ,שבע"פ ותורה בשבכת תורההתחלת וסיום רמז ל
 – יני כל ישראלעל' 'לתחילת התורה.  – ראשית'ב - ב'ומתקרבים לה'. 
אימתי קורין את ''מהמתחלת:  שבע"פ תחילת תורה –מ' סיום התורה. 

 . המסתיימת באות ה' - 'נדה'במסכת  ה' סיום הש"ס'. שמע
)בזוהר תרומה(  דצניעותא ה' פרקי ספרארומזת על ה' אות כן אפ"ל ש

 , וכן הוא מהגר"א. סודות התורה לכולל כל שזהשם א וכמוב
אנו מתעלים ומתקרבים לה',  שבתורת הקדושה 'נעלה במסילה'וזהו 

 . תורה על מים הרומז – ואם מימיך נשתה''ובהמשך הפסוק: 
 שהוא מסילה'דף ע"א( ענינו של ' )פרע"ח שער נפ"א ין בדברי האר"ייויעו

 . בלבבם''אשרי אדם עוז לו בך מסילות לה' ע"ד הכתוב:  דרך להתקרבות
 

 

גם את המכה אפשר "
  ! "לניגון להפוך

 

היה פעם חתונה שהמתופף  
והחל  סתירהקיבל  ,התנמנם

 רבינולבכות, התבטא 
אְפט  ח  אְטׁש ג  ואמר: "ַא פ 
אְפט".  יְקל  אְך ג   אּון ְפֵרייל 

ה, ַאף " יר  שמקבלים ְסט 
 בשמחה..." ממשיכים לתופף

 

 

ִדי" ְ ָ ִמְספ   ָהַפְכת 
  ִלי" ְלָמחֹול 

 
 

ֵתר  ת יו  ְהיו  ֵתר, ל  ֵפר יו  ְׁשת  ים, ְלה  ב  ֵתר טו  ת יו  ְהיו  ים ל  ְרר  ְתעו  ם ָאנּו מ  ע  ים ! ֹלא פ  ר  ים ְיק  ד  ְיל 
ים  יק  ד  פּוֵרי צ  ְרֵבה ס  ְך ה  ל כ  כ  ְענּו מ  מ  ש  הֵׁשם, ְכמו  ׁשֶׁ ים ל  ב  הֵׁשם. –ְקרו  ם ל  ת  ְרב  ל ק   ע 

ֵבר ע   ְתג  ְך מ  ם ְבכ  ְך ג  ים א  ר  ים ְדב  צ  ֵלְך, ָאנּו רו  ים, ְוזֶׁה ֹלא הו  ְמצ  ְתא  ים ּומ  ס  ר, ָאנּו ְמנ  ֵיצֶׁ ֵלינּו ה 
ים. יח  ְצל  ים ְוֹלא מ  ל  ן?  ְגדו  ְתרו  פ  ה ה  ה? מ  ֵעצ  ה ה   מ 

ים, ּוצְ  ל  ים ְגדו  ר  ים ְדב  צ  ן ָאנּו רו  כו  נּו. נ  ל  ן ׁשֶׁ צו  ר  ם ה  צֶׁ מּון ְבעֶׁ ן ט  ְתרו  פ  ם; ה  ת אּול  ְרצו  ים ל  יכ  ר 
את  ה. –ז  נ  י ה ְקט  ֲעש  ה ו  ל ְפֻעל  ן, ְבכ  ט  ר ק  ב  ל ד  ה ְבכ  ה ְטמּונ  ח  ְצל  ה  ְך ה  ים  א  ר  ה ְדב  ְרצֶׁ נ  ׁשֶׁ

ם. ים ג  נ   ְקט 
אי ח  ר יו  ן ב  ְמעו  י ׁש  ב  ל ר  ר ׁשֶׁ ה  ּקּוֵני ז  ר ת  תּוב ְבֵספֶׁ ע'  :כ  ת –'ְׁשמ  אֵׁשי ֵתבו  ום ְש'אּו מ   :ר  'ר 
ל זֶׁה  ֵמר ע  י ה או  ר ה  ְנדֶׁ ק בֶׁ ְצח  י י  י ֵלו  ב  ם'. ְור  ת ע   –ֵע'יֵניכֶׁ ל  ב  ע' זֶׁה ק  'ְׁשמ  ם ׁשֶׁ י  מ  ְלכּות ׁש  ל מ 

הּו  – ל זֶׁה ּומ  ת ע  ל  ב  ם'  –ק  ם ֵעיֵניכֶׁ רו  ל  –'ְׁשאּו מ  ב ע  ֲחׁש  ם, ל  י  מ  ש  ינּו ב  ים ֵעיֵנינּו ְלָאב  ר  ְלה 
נֵ  ְתבו  ֵשם, ְלה  ם.ה  י  מ  ְלכּות ׁש  ל מ  ר ע  ה ְוזֶׁהּו ְכב  נ  ְברּות ְקט  ְתג  ֵשם, ה  ת ה  או  ְפל   ן ְבנ 

ים ְלהֵׁשם. ְרב  ְתק  ב ָאנּו מ  ן טו  צו  ל ר  ֵתר, ְבכ  ה ְביו  נ  ְּקט  לּו ה  י ה ֲאפ  ל ֲעש   ְבכ 
יו  ֵרב ֵאל  ְתק  ה  ן ְכׁשֶׁ ת  י נ  ב  ר ְלר  ֵבנּו ָאמ  יז א   –ר  יְסל א  ב' 'ֲאב  ם טו  ת זֶׁה ג  י  –יְך גּוט'. 'ְקצ  ב  ְור 

ן  ת  זֶׁה  –נ  ֵזק מ  ְתח  ד ה  ב  –ְמאו  ת זֶׁה טו  ם ְקצ  א  ְך  –ׁשֶׁ ת, ְוכ  ד ְקצ  ת ְועו  ד ְקצ  ים עו  ש  ָאז עו 
ים ג   יכ  ֲער  ָאנּו מ  זֶׁה ׁשֶׁ יל מ  ְתח  ל מ  כ  ל ה  ְרֵבה. ֲאב  ְהיֶׁה ה  ים' ְונ  ְצת  ְרֵבה 'ק  ים ה  ְבצ  ְתק  ת מ  ם אֶׁ

ים. ש  ָאנּו עו  ה ׁשֶׁ נ  ה ּוְקט  ב  ה טו  ל ְנֻקד  ם כ  ים ע  ים ּוְשֵמח  יכ  ֲער  ת, מ  ְּקצ   ה 
ה  מ  ים, כ  נ  ים ְקט  ע  ְרג  ם ב  ָאד  ת ה  ֵחן אֶׁ ֵשם בו  נֶׁנּו' ה  ְבח  ים ת  ע  ְרג  ים 'ל  ל  ְתה  ֵמר ב  ְך או  לֶׁ מֶׁ ד ה  ו  ד 

ים  ע  ְרג  ת ה  ם אֶׁ ֵצל ג  הּוא ְמנ  ׁשּוב.ׁשֶׁ ב זֶׁה ח  ע טו  ג  ל רֶׁ י כ  ים. כ  נ  ְּקט   ה 
י ל  ים ְגדו  ר  ְרֵבה ְדב  יח  ה  ְרו  ם, ְונ  הֶׁ ח ב  ְשמ  ים, נ  נ  ְּקט  ים ה  ר  ְדב  ת ה  ֵצל אֶׁ ֵשם.ְננ  ת ה  ְזר   ם ְבעֶׁ

ִרים  ְמִאיִריםיסִ  ו   פ 

 
 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

ְרש ָ  ַ י ַהפ  ִנינ  ְ ְך פ  ְמש    ההֶׁ
 

 )י"ט ט("ואסף איש טהור" 

 טהרה במעמקי סיביר
 

סלב בני רן זצ"ל )לימים ראש ישיבת ביהיה זה לאחר שנתפס החסיד רבי שמעון ברגשטי
על כך שהוא אזרח זר ברוסיה  -שנייה בידי הקומוניסטים עת פרוץ מלחמת העולם ה -ברק( 

 נקצב עונשן לגלות לסיביר הקפואה. ושבא מפולין, 
בן ציון  רבי פנחס בנו של החסיד הנודע רבי חברותחב לו  -סיברה לפני שהעלוהו לרכבת 

דף עם השמטה של  -שלמד עמו יחד בישיבתו של הגאון רב אלחנן ווסרמן זצ"ל   - אפטר
שאברהם אבינו עבד את בוראו  -שמובא שם  –מהתורה 'אחד היה אברהם'  ליקוטי מוהר"ן

 , ולא הסתכל על אף אחד.לבדו גם בהיותו לבד בעולם שהכיר את בוראו
סיביר. שם העסיקו גלות הקשה בעד שהגיע ל -רבי שמעון עשה את הדרך הרחוקה ברכבת 

 אותו בעבודת פרך לעסוק ככורה פחם במעמקי האדמה.
 עיניו ומחשבתו בטהרה ובמשמר.   בשמירתלבדו צצו לו ניסיונות ומכשלות  כשהוא ;ושם

'אחד היה  -והיה משנן מדברי תורותיו של הרבי  -ורבי שמעון אזר את כוחו בגבורה ובעוז 
וזה  גם כשהיה אחד, בודד באמונתו בבורא כל העולם... -ה' את שאברהם עבד  -' אברהם...

 אשר נתן לו את הכוח והעוז.
יקים  -גלות הסיבירי הבטיח רבי שמעון, שאם ינצל ויזכה לעלות לארץ הקודש בשלום וב

 ישיבה על שמו של רבינו בארץ ישראל.
לבא לארץ ישראל, ולהקים את הישיבה הנודעת על ו ,כה רבי שמעון לצאת מגלותו הקשהז

בחור ועוד תוך כדי שהוא אוסף בטורח ובמסירות עוד , 'בני ברק'שמו של רבינו הק' בעיר 
 .זו לישיבה בחור שייכנס

 ו של שינן שוב ושוב לעצמו ולתלמידים מתורת -ובשנותיו הרבים כשעמד בראש הישיבה 
 תו וקדושתו. שעמדו לו במיצר לשמור טהר אותן השורותאחד היה אברהם...  -של רבינו 

 
 (י"ט י"ד)במדבר  'זאת התורה אדם כי ימות באהל"
 )רש"י( ת עצמו עליה'מיאלא מי שמ 'אין דברי תורה מתקיימים"

 

 סיום הש"ס לכבוד החתונה
 

בימי עלומיו הייתה לשם דבר.  - התמדתו בתורה של החסיד הנודע רבי אברהם שטרנהארץ
שעות רצופות מי"ב ולפעמים יותר  –בימי נערותו  הספרים הקדושיםרוכן על  שעות רבות היה
 עד ערבו של יום. 'פת שחרית'מסיום אכילת 

 - ומתלמידי מוהרנ"ת לאחר שנהיה 'בר מצוה' נתגדל בבית זקנו הגדול אב"ד דעיר טשעהרין
אדירים התברך, ושם אצל הרב  תובכישרונוכשאביו מתבטא: שבנו אברהם יש לו כלים עצומים 

 בוודאי יקבל יותר. –ענק הרוח 
ורו מזמנו העמוס, ואף הסמיכו בכתר היה רב מאוד, הקדיש עב  -ואכן התמסרותו של סבו אליו 
 הוראה להורות תורה בישראל.

בנוסף על עד כמה שיד שכלו מגעת, זאת  –בייחוד עודדו ללימוד גמרא כסדר הש"ס בעיון רב 
זה  ואכן התמיד הנער בלימוד המדרש. , ולאחר מכן בביתרחידריו ולימודיו שלמד בושיע

 ור את כל הש"ס כולו.מבשאיפתו לג
בנו של מוהרנ"ת, אשר היה ידוע בדרכי תמימותו  –לביניים; התארס עם בתו של רבי יוסף יונה 

 שירש מאביו הגדל.
בהגיעו לשנת הט"ז נקבע זמן החתונה בשעה טובה ומוצלחת, אך חסרו לו כמה ימים למען יוכל 

 יים.את החתונה בשבוע -לסיים את כל הש"ס בשנית, לכך דחו על פי בקשת זקנו הרב ז"ל 
שכללה גם סיום שמחת הש"ס בלימוד בעיון, בלטו  -שמחת הנישואין השמחה בואכן רבה 

 רבי חיים רבה של ברסלב, ועוד דטשעהרין, אחיו הרב החתן רבי נחמן אב"ד נוכחותם של סב
  שבאו להשתתף בשמחה נעלה זו.מהחסידים רבנים ודיינים, ורבים 

תעיד עדותו בערוב ימיו של רבי אברהם באמרו:  ,זקנותורתו בימי נעוריו יחד עם  ועוד על עמל
 "אדוני אבי זקני למד עמי בעיון גדול, רוב חלקי התורה בנגלה ובנסתר".

ע"פ כתבי  - שרשי הדברים בעמקות יתירה ובעיון רב עד – כן למד עמו ספר ליקוטי מוהר"ן
 האר"י ז"ל והזוהר הקדוש, תוך כדי שמחדשים בו חידושים רבים.

 

 

 

 

    

 

ַגע טֹוב ל רֶׁ ָ ִחים ִעם כ  מ   ש ְ
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