
  

�  �  �             ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË                                         ˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ        �  �  �  

  )Ó ˙È˘‡¯· ,‰Î‡( ...ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד

כי .  שקורין פרשיות אלו בחנוכה,וזה בחינת פתרון חלומות שפתר יוסף

ועל כן אין חלום , נה בחשכת לילה שאז התגברות השקריהחלום בא בש

 אבל יוסף ידע לגלות גם האמת שיש שם ולבררו. בלא דברים בטלים

, שזהו בחינת פתרון חלום פרעה שלא ידע שום אחד מהם לפתרו, מהשקר

כי ראה ששבע פרות הרעות בלעו שבע פרות טובות ובריאות כאלה עד כי לא 

ואחיזתו ' שבע תועבות בלבו'כי השקר בחינת , נודע כי באו אל קרבנה

קר מסטרא דנוקבא שבשמאל יוהע, משמאל מבחינת פני השור משמאל

והתפלא פרעה מאד , פרה בחינת כי כפרה סררה סרר ישראלשהיא בחינת 

איך התגברו שבע פרות הרעות כל כך על שבע פרות הטובות שהם בחינת 

בחינת קיום העולם שנברא בשבעת ימי , דיה שבעהיחצבה עמבחינת , אמת

בל עצם האמת יכי אם יוסף שק, רוולא היה שום אדם יודע לפת. בראשית

שיודע לכלל שמאל בימין ולגלות האמת ', ור שורובכ'והוא בחינת , מיעקב

אף על פי כן האמת , קף השקר החופה עליו עד שנבלע האמת ממשומת

, שעל ידי זה פתר חלום פרעה, והצדיק בחינת יוסף מגלהו, ים לעולםיק

ויצאו ', שעל ידי זה עלה לגדולה והציל את כל ישראל ופרנסם וכו

 -' נת משיח בן יוסף וכוכי יוסף הוא בחי, מן הגלות על ידו

 -לקוטי הלכות  (הטבת חמש נרות והטבת שתי נרות

  .)אות יח,  הלכה ה–בה יהלכות גנ

  

  )Ó ˙È˘‡¯· ,‰Ï‡(  ...ויצברו בר

ר חלומות ונה ולפתיהצדיק זוכה לברר הש

והוא מחזק ונותן עצה לכל מי . בשלימות

שבעת שמתעורר בו , שרוצה לחוס על נפשו

ף תורה ו וימהר לחט אזי יזדרז,איזה טוב

כדי שיהיה לו , ומעשים טובים כל מה שיוכל

שהם ימי הרע  -חס ושלום  -לפקדון לימי הרעב 

שאז יוכל להחיות את עצמו , שעוברין על האדם

שזה בחינת , לה בימי נעוריויבץ בתחיבהטוב שק

כל ווהיה הא'  וכוויצברו ברהעצה שנתן יוסף הצדיק 

 אות –' הלכות בציעת הפת ה –לקוטי הלכות ('  וכולפקדון

 .)אות מא,  צדיק–מ לפי אוצר היראה 

  

 )Ó ˙È˘‡¯· ,·Ó‡(  ...וילבש אותו בגדי שש

ין יעד,  כל זמן שלא עמדו בנסיון כראוי להם,לו הצדיקים הגדוליםיאפ

אך אחר . יש להם לחוש אולי יש בהם עוד איזה אחיזה מהבגדים הצואים

אז לא די שזוכין להפשיט מעל עצמן , ד בנסיונם כראויוכך כשזוכין לעמ

שזה בחינת מה , ש בגדים לבנים ונקייםוהבגדים הצואים בשלימות וללב

 וילבש אותו בגדי שש ואחר כך כתיב ויעזב בגדו בידהשנאמר ביוסף 

אף גם שזוכין שיש להם כח להפשיט הבגדים . ל"וכמאמר רבותינו ז

לכולם בבחינת , םהצואים מתלמידיהם וחבריהם ולהלבישם בגדים נקיי

 הלכות –לקוטי הלכות ( הנאמר ביוסף אצל אחיו נתן לאיש חליפות שמלות

  .)אות מ,  צדיק–אות מ לפי אוצר היראה ,  הלכה ה–בציעת הפת 

  

  )Ó ˙È˘‡¯· ,ÊË·( ...שלחו מכם אחד 

ויבחנו ' שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם וכו): טז, בראשית מב(וזה 

מן שאין מתקבצים שנים עשר השבטים יחד כי כל ז, דבריכם האמת אתכם

ין זה בפליאה מובא בילקוט הראובני יוכן מרומז ענ(' רר האמת וכוואין מב

ונותינו הרבים הוא וועל כן עתה כל אריכת הגלות בע). ן שםיעל פסוק זה עי

, ותשלך אמת ארצה): יב, דניאל ח(על ידי הסתרת עצם האמת כמו שכתוב 

, וכל אחד אומר שאצלו האמת.) סנהדרין צז (והאמת נעשה עדרים עדרים

לם מזרע וכי כ, ובאמת יש אצל כל אחד מישראל איזה נקודה של אמת

, ירמיה ב(לה זרע אמת ווכל ישראל נקראים כ, יעקב שהוא עצם האמת

ות ואבל אף על פי כן מחמת תאוות עולם הזה וטרדותיו בפרט תא, )כא

על ידי זה , שהוא פגם הפרנסהת ממון וותאו, המשגל שהוא פגם הזווגין

ועל ידי זה אריכת הגלות , שך מסבב מאד מאד את האמתוהשקר שהוא הח

יתקבצו יכי אי אפשר שיהיה האמת בשלמות כי אם כש. נותינו הרביםובעו

קר יועל כן עתה ע, כל ישראל יחד לבחינת יוסף שהוא בחינת הצדיק האמת

לקוטי הלכות  ('האמת וכוקון והתקוה הוא על ידי המתקרבים לנקודת יהת

  .)אות יח,  הלכה ו– הלכות קריאת התורה –

  

  

)Ï ÔÓÈÒ‰(  

, כך  ואחר;מה חזקהוש חור אחד חגר מתניו לכבוביג, למשל: אמר

שסתם את , היה ארוג על השער מטוה מקורי עכביש, כשבא אל השער

 מחמת הסתימה של ור ממלחמתושיחז, תר מזהווכי יש שטות י. השער

לים ובור יכיידי הד שעל, בוריקר הוא הדיהע: כך אמר ואחר. שהקורי עכבי

דד ולין להתבופי שיכ על אף: ואמר. תוש הכל ולנצח כל המלחמוכביל

 מה עיניןאר הנמשל ממילא לוומב. בוריקר הוא הדיאבל הע, במחשבה

וכל זה , ושקשה על האדם לדבר לפני השם יתברך מה שבלב

. שהוזות דקד עושאין ל, ומחמת בושה וכבדות של

ש וצה לכבוכי הלא הוא ר, לוודאי הוא שטות גדווב

 ;שהוא מלחמת היצר,  מלחמה חזקהובדבור

כשהוא סמוך להתחיל לדבר לפני השם , ויועכש

ח שערים ות ולפתומוש ולשבר חויתברך ולכב

ובשביל מניעה קלה מחלישות , בוריידי הד על

 ואת עצמ, םוחס ושל, צא ימנעו וכיודעת

א המניעה הזאת נחשבת לסתימה הל, מלדבר

צה לשבר ושר, תומושל קורי עכביש כנגד הח

ב שיהיה להאדם ושט, ואמר! ובדבור

 שילך - שעה אחת; םות ביודדות שתי שעוהתב

,  לכךוך לבו לדבר ויערוכין עצמיקק ויווישת

סימן , ן א"לקוטי מוהר(כך ידבר שעה אחת  ואחר

  ).רלב

  

  

)˙ÂËÓ˘‰ ,ËÊ(  

. אייזיק מאומן'  של רותנומח, מנוומזקני אנשי של, אשר באפעלער' מר

אחד נכנס לבית : ווהשיב ל, תות וחקירו קושיו אחד והקשה לובא אצל

וצעק שכל הבית וכל , הראש למטה והרגלים למעלה, פךו מהוועמד את עצמ

, פךוהלא אתה מה: ו ואמר ל,ונכנס איש בעל שכל. פךומה שבבית הוא מה

ותראה שכל הבית , ך את עצמך לישרותהפ; פךוכן נראה לך שהכל מה-על

דאכט זיך , ח איז איבערגעקערטודיין מ: "ל"ואמר אז לזה האיש הנ. ישר

וועט אלדז זיין , חויס דיין מוגלייך א; דיר אז אלדז איז איבערגעקערט

אז , חךושר את מיתי; פךולכן נדמה לך שהכל מה, פךוחך הרי מהומ[" גלייך

  .]רדושר ומסותראה שהכל מי

  

  

)¯Ó ˙ÂÁÈ˘ '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï–Î "‰(        

  השנה-נגונים ותפלת ראש

צדיקים , וידע כל פעול כי אתה פעלתו", השנה-הנגונים של ראש, איי

  .."נה יגילויוחסידים בר, זוווישרים יעל, יראו וישמחו

זה .. נגונים כאלה, השנה-היה נגונים כאלה של ראש, אוי מה שזה היה

כל . השנה- כל השנה היו חיים מהנגונים של ראש.תיםהיה יכול להחיות מ

  .השנה- היה מתחיל לנגן נגונים של ראש-מי שהיה צריך להחיות את עצמו 

  

לה עבר זמן ואני יואחר התפ, יוחאי-אנחנו התפללנו אצל רבי שמעון בר

אל רבי ישר, והוא. ואחר הסעודה ירדתי לציון רבי שמעון, כבר אכלתי

¯ ÂÈ¯ÂÓ  Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ 'ÈÈÈÈ Ï‡¯˘····¯Ú ‡‡‡‡¯ Ô· ¯Ò„Â '‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡  ,ˆÊ"Ï  

áìñøáî  

  ד"בס  ח מ ש  ה כ ו נ ח  ט"צקתעלון 

ìù  



  

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  

 )13:00 – 16:00 (050-6870043 :שידוכי מצוה  /  89-2255-7:   חשבון דואר  /91270ם - י27100. ד.ת  /  054-8484486 / 050-6754970

, ביראה, הוא היה עומד ברעדה כזו ..בי שמעוןעמד לבד בר, קרדונר

וידע כל פעול  "- הוא רצה לראות תכף את זה ,בשמחה כזה, בדבקות כזה

  ".כי אתה פעלתו

אני הרגשתי שהוא נמצא למטה , כל העולם לא ידעו איפה רבי ישראל

אני באתי וראיתי . לראות מה יש שמה, עואז הלכתי לשמ, כנסת-בבית

  ".וידע כל פעול כי אתה פעלתו", ז הלאהשהוא לא יכול לזו

מתי יהיה ", הוא טען עם השם יתברך, בוריםיהוא אמר אלה הד, איי

   ?"'וידע כל פעול כי אתה פעלתו'זה 

". וידע כל פעול כי אתה פעלתו", ין רעדילו וגם כל הבנוהיה רועד כל כ

 ,רובק, רףוהיה בח. בציון של רבי שמעון הוא לא היה נכנס עם נעלים

אני .. והוא היה בוכה. דש הקדשיםוכמו בק, בלי נעלים.. ר כזהוכשהיה ק

איפה יש לגוף , אי אפשר דבר כזה, ב שזה שקרויכולים לחש. לא יכול לתאר

  ! ?איך, כך קול-כל, כך דמעות-כל

היה , אדרבא. הדמעות, אבל אני ראיתי שבכל פעם היה יותר חזק הבכי

  .מתגבר

וכשהוא גמר הוא הלך , א במקום שעמדוהו, קר מאד, רףוזה היה בח

ם והיה יוצא ח. מרחץ-בית, כמו שפותחים דלת של תנור.. יצא, מהציון

כמו , ועל הציון היה כמו נחל, ב מהדמעותווהציון היה רט. מהציון

  !ששופכים מים

-אני רוצה גם, כן לבכות-אני רוצה גם, איך זוכים לזה", ואני עומד שם

   ?.."מאיפה לוקחים את זה. כן

  

משיח היה בעולם הזה אם לא היו , השנה של רבי ישראל-ראש

 הוא היה דואג תמיד !מתלוצצים ומבזים את ברסלב

, תמיד היה לו צער כזה על ישראל. על ישראל

   ?!"איפה, התורהאיפה , איפה עם ישראל, איפה"

ל ולישן בצער ולאכ, איך אנחנו יכולים לנוח

  ?בצרות כאלה של עם ישראל

לוקחים כל הכסף וכל ! והיום הוא מנהיג ישראל

  ! אני המנהיג- ואני, לה של ברסלבוהכבוד וכל הגד

ברסלב ,  אבל זה לא ברסלב,יש הרבה מנהיגים

  "!טוב מעט לצדיק", אבל זה טוב. יש מעט

 . שידעו מה זה,לכת לכל השקרניםצריך ל, אוי

הם באו , השנה היה להם בזיון-המתנגדים בראש

לות שלנו יאז הם שמעו את התפ, ק אבניםולזר

אז הלכו בלי , השנה והנגונים והזמירות-בראש

  )‡È Í˘Ó‰‰Â·( ...נפל עליהם פחד. אבנים

  

  

)˙ÂˆÚ  ˙Â¯‡Â·Ó‰– ÓÂ Ì˘‰ È„Ú / ‰ÎÂÁ–˙Â‡ „ (  

נו כפי יהי, "סלח נא"ל ביום הכפורים בבקשת וכפי שכל אחד זוכה לפע

כן הוא זוכה , ל אצל השם יתברך על מחילת חטאיו ועוונותיוושזוכה לפע

כי , כי קדושת חנוכה נמשכת מן הסליחה של יום הכפורים. לקדושת חנוכה

, ות נר חנוכהונו שעל ידי קיום מציהי. חנוכה מרמז על חנוכת בית המקדש

על ידי , ין חנוכהיענ', אר בסעיף גוובפרט כמב, יםאר בסעיפים הקודמוכמב

ולזאת זוכים על ידי פעולת סליחה . זה זוכה להמשיך קדושת בית המקדש

בתורה ) 'סימן ז(ן חלק שני "אר בלקוטי מוהרוכמב, פוריומחילה של יום כ

  ".כי מרחמם ינהגם"

היא הזכיה בדעת אמתית , קר קדושת בית המקדש שממשיך בחנוכהיוע

ינו שידע ויאמין יה". הוא האלקים' כי ה) "לט, דברים ד( ולהודיע לדעת

לם בהשגחתו וכ, שכל הענינים שנדמה לו כי נפעלים הם בדרך הטבע

, ורק כדי לנסות את האדם אם יאמין בהשגחה פרטית. הפרטית יתברך הם

וצריך . הן בכלל הן בפרט, הלביש השם יתברך את השגחתו בדרך הטבע

ומנהיג , שם יתברך הוא בורא כל העולמות וכל הנבראיםלדעת ולהאמין שה

הכל , מאורעות והרפתקאות בכלל ובפרט, ומושל בהם לבדו וכל הסבות

וצריך לדעת ולהבין . נפעל בהשגחתו הפרטית בלי שום חיוב טבעי כלל

אר וכך מב. ששום נברא אינו יכול לעשות טובה או רעה בלי השגחתו יתברך

  .בלקוטי הלכות

יפנה רק אל השם , כאשר האדם זקוק לטובה או להנצל מרע, על כן

ומלבדו , כי מלבדו אין כח שיוכל להושיעו מן הרעה. יתברך בתפלה ובקשה

ועל ידי הדעת האמתית הזאת נצולים . יתברך אין כח שיוכל להיטיב עמו

קר הרחמנות על יהודי יינו שעיה. קר הרחמנות על ישראלישזה ע, מעוונות

אר למעלה וכמב, הוא האלקים' לדעת כי ה, ת אמתיתהוא שיזכה לדע

דעת אמתית זאת צריך להכניס גם בילדים ובתלמידים מדור . בסעיף זה

המכונות , ועל ידי זה זוכים להשגות גדולות ואמתיות, לדור ולנצח נצחים

קר שעשועי עולם הבא ולאלו אפשר לזכות יוהשגות אלה הם ע". מקיפים"

ביראה , מים באמונהי של נר חנוכה שמקיעל ידי הדלקת שמן הקדוש

ועל ידי זה גם זוכים לפרנסה קדושה שנמשכת מן הרצון . ואהבה כראוי

ין שהפרנסה נמשכת ברצונו יתברך נו שזוכים לדעת ולהאמיהי. העליון

  .ובהשגחתו הפרטית שלא על פי טבע

ינו לגעגועים יה, ועל ידי פרנסה זוכים בעת האכילה לרצון מופלג

שלחנוכה , וזאת יוכל להבין כל אדם. עור אל השם יתברךיוכסופים ללא ש

אפשר לזכות רק על ידי התקרבות אמתית לצדיק , אר למעלהוכמב, כזאת

דעת , נו שיכול להכניס בכל אדם לפי מדרגתויהי, מן אמתיאמת שהוא רח

  .אר למעלהוכמב, קר הרחמנות שאפשר לרחם ולהיטיבישזה ע, אמתית
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והיה עמנו ועזרנו שנזכה מהרה , עשה למען שמך וקדש את שמך... 

והמאוימים ובפרט בימים הנוראים הקדושים , לשוב אליך באמת ולב שלם

הכפורים -השנה ועשרת ימי תשובה ויום-מאד מאד שהם ימי אלול וראש

שבהם נתרצת למשה רבינו עליו השלום ונתת לו , שהם ארבעים ימי רצון

עד שביום האחרון נתרצת לו בשלמות , האחרונים] שניות[את הלוחות 

הוא , ונקבע ליום מחילה וסליחה לדורות, ואמרת לו בשמחה סלחתי כדברך

והכל עשית למען . יום הכפורים הקדוש והנורא והנשגב יום אחד בשנה

  .שמך הגדול והקדוש שנקרא עלינו

רחם עלינו ועזרנו והושיענו שנזכה לקבל הימים הקדושים הנוראים 

ונזכה לשוב בהם , שה ובטהרה גדולהוהללו בקד

ולקבל עלינו באמת ובלב שלם , בתשובה שלמה באמת

ק בתורתך ותיך ולעסווים מצילילך בדרכיך ולק

ונה שלמה ונשפוך וולהתפלל בכ, באמת כל ימי חיינו

פלגי מים תרד עינינו על , 'הכח פני ולבנו כמים נ

עד , נותינו ופשעינו ועל רבוי צרותינווחטאתינו ועו

ס אותך שתמחל ותסלח יאשר נזכה לרצות ולפי

ונותינו ופשעינו וותכפר לנו על כל חטאתינו וע

ר ותשבר וותעק, ו ושפשענו לפניךינושחטאנו ושעו

הן אותם , ותבטל כל הגזרות שאינם טובות מעלינו

עד ,  חס ושלום,שכבר נגזרו הן אותם שרוצים לגזור

  .שנזכה שיתגדל ויתקדש שמך הגדול על ידינו תמיד

-וכשם שענית למשה רבנו ואמרת לו ביום

יס לעמך יכן תתרצה ותתפ' סלחתי, 'הכפורים בשמחה

בשמחה וחדוה רבה ', סלחתי'הכפורים ותענה ותאמר להם ישראל ביום 

עד שנזכה במחרת יום הכפורים שיהיה ראוי לקרותו , ויגדל שמך עד עולם

ידי המחילה -לנצח על' הידי שיגדל בו שם -על, באמת לאמתו' השם 

, טול כל הגזרות וכל הצרות מעלינויידי ב-ועל, הכפורים-והסליחה של יום

ידי חכמיך הקדושים -ל בשלמות כאשר הודעת לנו עליקא שמך הגדוישאז ד

  :זכותם יגן עלינו] זכרונם לברכה[

 

  

)ƒ‡ ¯ÙÒÓ≈a ÏÁ‰ È- ·˙ÎÓ Î˜Ë(  

 ...מחמד עיני השוכן בלבי תמיד מר ... שנה טובה ורפואה וישועה לכבוד

אב לכל החכמים , הנושא את נפשו אל נתיבי החכמה של החכם האמת

איך , שר בחכמתו הנוראה מאיר עיני ישראלנחל נובע א, יחידי הדורות

לצאת מהחושך ומשטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות וטעות 

עד , יבות רבות ופלאות גודלותסוסיבב ' בחר בו ה, בעבור זה. ושווא ושקר

, בור והיחוד הקדוש שלנו אשר מזה נולד לנו ילד פלאישנתבסס ונתבסם הח

, משתאים ומשתוממים עליו, תפלאיםשהכל מ, "ה הנחל"יב"הנקרא 

, כי הוא משקה את ישראל מימי אמת, ומקבלין אותו בחיבה וחדווה רבה

ירפאהו בשלימות וישמרהו מכל רע ומכל ' ה. שמהם תצמח הגאולה בקרוב

אנחנו , ברוך רופא חולים, ברוך הטוב והמטיב. מחלה וכאב אמן ואמן

אשר , מל עמך ועם כל ישראלעל כל הטוב אשר ג' חייבים להודות ולהלל לה

  .שם נפשך בחיים ולא נתן למוט רגליך

  

 .ה.ב.צ.נ.ת,��בלרה�בת�דיאמנטא�לעילוי�נשמת�מרת�
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