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 )א, מא( ...ופרעֹה חֹלם 
שהם  -ת ות רעות ושבע פרובות טו שבע פר,ם פרעֹהווזה בחינת חל

שכל מה , ןות ממוזה בחינת תאו. בחינת שבע שני השבע ושבע שני הרעב
, תובות וטות בריאווזהו מה שראה שבע פר. תרו יותר חסר לו יושיש ל

יתברך ' תן הוזה בחינת עשירות וכל טוב שנ. נו בחינת שבע שני השבעידהי
ת וותבלענה הפר. 'ת אחריהן וכוות עֹלות אחרווהנה שבע פר. להעשירים

ת ושבע פר. תות המראה והבריאות יפות את שבע הפרות והרעוהרק
ן שהוא רעב ות ממות הם בחינת שבע שני רעב שהוא בחינת תאווהרע

ב ושני השבע את כל הט שבע לעים אתושהם ב, ן הרבהותמיד לבלֹע ממ
 ותר חסר לו עשירות יוכי כל מה שיש ל, יתברך'  הווהעשירות שנתן ל

לו ית ויסורין כאו דאגוויש ל. מרבה נכסים מרבה דאגה:  בבחינת,תרוי
ותבֹאנה אל ' ת וכוות הרעו בבחינת ותבלענה שבע פר,הוא עני ממש
נו ידהי, להיומראיהן רע כאשר בתח. דע כי באו אל קרבנהוקרבנה ולֹא נ

ן שהוא בחינת שבע שני הרעב בחינת שבע ות ממוידי הרע של תאו על
יתברך '  הוידי זה נבלע ונשכח כל השפע והעשירות שחננ על, תות הרעופר

  לם חסרוכי לע, להית כבתחו העשירות כלל והוא מלא דאגודע אצלוולֹא נ
 לֹא תשבע עֹשר ולם ועינו לעו בידוותו חצי תאוכי אין ל, ול

תר ו מה שמתאוה בכל פעם יון שלות ממוכי תאו, לםולע
דע כל ו עד אשר לֹא נולע את כל העשירות שלוזה ב

ידי  כי נבלע ונשכח הכל על, וטוב והעשירות של
תר ו שמתאוה בכל פעם יון שלות ממותאו

  .תרווי
סף שהוא בחינת וידי י קון עליוהת

ן וות ממוקון תאיקר תי שע,רוהצדיק שבד
תן עצה להעשירים בעלי וא נוהו. ועל יד
ן ון שינצלו משבע שני הרעב מרעבוהממ
קר יידי צדקה שהוא ע ן עלוות ממותא

ל "נו זי שכתב רבוכמ, ןות ממושבירת תאו
וזה בחינת יעשה פרעֹה ויפקד ). בסימן יג(

נו בחינת יהי, פקידים על הארץ שיעשה מֻמנים
  . גבאי צדקה שהם מֻמנים לפקח על העניים

 זה בחינת —' וחמש, 'ש את ארץ מצריםוחמ: וזהו
המבזבז : ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, צדקה ששעורה חֹמש

קר יכי ע', ן לארץ וכווקדיוהיה האֹכל לפ: וזהו. תר מחֹמשואל יבזבז י
תי ואב): בבא בתרא יא(ידי צדקה בבחינת  ן הוא עלון ושמירת הממוקדיפ

ת וכֻתב(ל "תינו זוב שאמרו רווכמ', גנזו למטה ואני גנזתי למעלה וכו
ן ושלא תתגבר רעב, ולֹא תכרת הארץ ברעב: וזה. ן חסרומלח ממ:): סו

רה וכמבֹאר בהת, םוקרת את האדם חס ושלורתת ועון שכות ממותאו
  .ל"ן כנות ממולין מתאווידי צדקה נצ כי על, )סימן כג" (וית צדקוצ"

נתן ויתן אֹכל בערים ושמרו אֹכל שדה העיר אשר סביבֹתיה : וזהו
כי , תה העירוינו שנתן האכילה והשפע של כל עיר ועיר לעניי איה, כהובת

: וזהו בחינת. ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, דמין לעניי עיר אחרתועניי עירך ק
ך העיר ושנתן וחלק בת, "כהואֹכל שדה העיר אשר סביבֹתיה נתן בת"

י "שרש ריוזה שפ. תיהותה העיר את כל האכילה והשפע שבסביבולעניי א
תיה וכה ומעמדת פרותנין מעפר הארץ לתוונ. תיהושכל ארץ מעמדת פר

): תהלים קיג( שכתוב וכמ, כי ֻמנח עד עפר, כי העני הוא בחינת עפר', וכו
שלא ישלטו עליו שבע , וצה האדם לשמֹר עשירותווכשר. מקימי מעפר דל

קה ינו זכות וכֹח הצדי דהוך עשירותוצריך לתן מעפר הארץ לת, שני הרעב
ים י שיתקומר עשירותווזה מעמיד וש, תן לעניים שהם בחינת עפרושנ

ן שמכלה חייו ות ממוידי שבע שני הרעב שהוא תאו ולֹא יכלה על
  ):ז"  י-'  הלכות ברכת המזון ד-לקוטי הלכות  (םו חס ושל,וועשירות
  

 )ב, מד( ... גביע הכסף ,גביעי ואת
ל ורחמים רבים וד גדשזה היה אצלם חס, סף לאחיווקר התגלות ייע

ידי  כל זה היה על, םועליו השל, לה להם ולאביהם יעקֹב אבינוווישועה גד

לה היה להם מזה מרירות וצער ישבתח, הגביע שהיה באמתחת בנימין
 ועל. לה ורחמים רביםוין זה ישועה גדיף היה נעלם בענוולבס, ל מאֹדוגד

ג "ינו ייה, ב"ג ע"ת יותיוהוא א' גביע'ד הושס, כן מובא בספרים באמת
שלוש עשרה מידות של  [בחינת תליסר מכילין דרחמי, ב"פעמים ע
, דיעווזה רמז לנו לידע ולה. שהם כלל הרחמים והחסד, ]רחמים

 יחזק את , מאֹד מאֹדול ומר מאֹד עד שמעקם את לבוכשהאדם בצער גד
דאי נעלמין רחמים נפלאים וובו, בהו וידע ויאמין שגם זה לטועצמ

 תו יתברך ולחכ'רק שצריכין לצעֹק ולהתפלל לה, ת הצער הזהבמרירו
  .)אות מה -'  הודאה וכות הל-לקוטי הלכות (לרחמיו יתברך 

  
  )כד, ותות ומופתים א–כוכבי אור (

ל "הראה לרבי נפתלי ז-המעשה מרפואת חלי...     �     
  .ול בעצמ" ששמע זֹאת מפי רבי נפתלי זושמעתי מאבי הריני כפרת משכב

 מלעמברג ואחר ביאת,  שמעתי שהמעשה כך היתה:אמר המעתיק
 את וופעם אחת לקח את. סע חוץ לעירי ל]של רבינו הקדוש [והיה דרכ

אחד ונתנו להם שם ] אכסניה[ ובאו לקרעטשמי ,ל"ת ורבי נפתלי ז"הרנומ
ר "ו אדמו כמ, גם כן חלי הראהוורבי נפתלי היה ל, גבינה לאכֹל
פתלי לֹא רצו לאכֹל מחמת ל ורבי נ"והוא ז. ל"זצ

ת לֹא רצה לאכֹל "הרנוומ, לאת הזאתושמזיק לח
ל לרבי נפתלי שיאכל "ת ז"הרנוואמר מ, בלעדם

? מר ליוואמר רבי נפתלי אתה א, וולֹא יזיק ל
ר "ו אדמוואמר ל. ל יֹאמר לי"נו זיכשרב

' ואכל הרב ר. ת"הרנול שיאכל עם מ"זצ
  . ל"ת ז"הרנונפתלי עם מ

עו בחזרה העירה עשה ואחר כך כשנס
 :ל"נו זיואמר רב, ]שעול[הוס -'רבי נפתלי א

 שעול ותוהראיתם אין זה כבר כלל א
 .אני חשבתי שהוא יפטר לפני, דםוהק

 ווהמובן מדבריו שבזה המאכל המשיך ל
 הרֹאש השנה אמר ותוואז בא. ורפואה למחלת

ן תנינא "הרו בלקוטי מ"תקעו ממשלה"רה והת
ת וחלין להמשיך כֹוה שיכושם מובא ז. 'סימן א
  .'ן שם וכוי עי,ך כל דבר מאכלוהרפואה לת

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 ו יתברך מזמין ל'אז ה, צה באמתואם האדם ר ...                        
  .כן, בים ונעשה הכל להפךואשה וילדים ט

 כל וביד. זר לנווש עונו הקדי אז רב-אדם שצריכים עזרה -לכל בני
להכניס בנו . באמת' ת תשובה ואיך לעבֹד הות איך לעשות האמתיוהחכמ

תן והוא נ, ש הוא בא לעזרתנוונו הקדירב. תוכל העצ, תובלבנו כל הישוע
  ! אין כלום-אם אין אמת ! אבל באמת .הכל

  ! זה שקר-פרסום , דוכב, תותאו, ת כסףו לֹא בשביל לעש!אמת
פה מן יידעתי רק ט, מכל המינים וכל המינים וללם ֻכואני ראיתי הע

נו יח של רבוראיתי הכֹ. מאה תתבטלהֻט, שך יתבטלשהחֹ, הים מה שזה
  .לם חדשונעשה ע, ין אחריש שהוא מהפך הכל ונעשה ענוהקד

 יתברך אתנו 'ת והחסדים שעשה הור את המתנצריכים לזכֹ, 'ברוך ה
 יעלה זה. לםות כאלה שלא נתגלו מעוזה חסדים ונפלא. לםוועם כל הע

פלא של הגֻאלה , נוימה שאנחנו זכינו לדעת מרב. ויגיע לנו ולכל ישראל
, נוי בכֹח רב-ת ונוכל העו, נה שכל אחד מישראל יזכה לתקן הכלוהאחר

בגֻאלה יתגלה לכל אחד . ת יהודיו הדרך האמת איך להיוהוא יאיר ב
 ,תות יהיו מצוור כזה שכל העברויתגלה א, לכל אחד מישראל, מהיהודים

  !"בהון שנתהפך הכל לטייש עני"
  
  
  

  מברסלב

  ד"בס   שמחנוכהח  ז"רמתעלון 

  של
  ל" זצ , שלמה  אייזיק ' ר בן ודסר א ער ב שראל י  ' ר נצח  מורינו לזכרון 



  יהיה אמת כזה, אמונה-בעלי, שיםולם קדף של ישראל שיהיו ֻכוהס
דעים כלל מה זה אמת ומה זה ולם יומה שאין הע, לםושלֹא היה מע

לם של חכמת וע, ר של חכמה ואמונה באמתולם רק אויהיה בע. רהות
  ...לםונו שיתגלה בעירב

  ]ויד שסבל יסורים בגופלה חסירבי ישראל מחזק בתפ[ 
אני . תיו צריכים לדברו ונפלא'אבל חסדי ה, אולי לֹא צריכים לספר

, ליםוסבלתי מאֹד כאבים גד, יםיים והשניהחניכ, סבלתי על הפה מאֹד
התפללתי , ם לשםוואני חזקתי עצמי להתפלל בכל י. לוהיה לי צער גד

 ואינני ,ים הלכו היסור,אה שהם הלכוועד שאני ר.. והתפללתי והתפללתי
  .כן, אבל הלכו ממני, דע איפֹה הלכווי

ם והתפללתי בכל י. ל הכאביםולֹא יכֹלתי לסב, לוצער גד, היה לי צער
מע ו יתברך ש'אה שהואני ר, ויעכש, םוהי .ולֹא ראיתי שנוי,  יתברך'לה

. בלול לאכֹל ואני לֹא סואני יכ. ת ולקח ממני את כל היסוריםוכל התפל
  .'ברוך ה, הכל בסדר, ולם והפה ֻכייכיים והחניהשנ

 שישלח לי 'אז אני התפללתי לה, בולפני כמה ימים אני הרגשתי לֹא ט
, לםו של עונורב: "אני רק התפללתי.  נעשה שנוי'וברוך ה, רפואה שלמה

ת תשובה ו ותעזֹר לי לעש,תיונואבא רחמני רחם עלי ותמחֹל לי על עו
  !אנחנו צריכיםברגע אחד הוא מרפא כל מה ש". שלמה

אנחנו לֹא . להוברים עליך זה המתקה גדוהכאבים והיסורים שע
צריכים להתפלל . לם הזהוזה בשביל לרחֹץ קצת הע. בוזה לט, מבינים
  ! תולות גדואז תראה ישוע, באמת, באמונה

, נויל תפלתומע קוהוא ש". מע תפלהו ש'ברוך אתה ה: "שים ברכהוע
  .איםואסור לנו להרהר מדוע לֹא ר, אבל לֹא! ף יהיה ישועהוס-כל-ףווס

  !להאמין בשם.  אמונה-קר יזה הע
שיתן כל מה ,  יתברך יתן רפואה'להתפלל שה

ם ובכל י. אמונה זה רפואה וכל טוב. שצריכים
  . באמונה,  יתברך באמת'להתפלל לה

 בכל 'אני מספר את זה להתחזק ולהתפלל לה
 יתברך 'ה. לשם באמונהלהתפלל . ם על כל דברוי
  )ההמשך יבוא( ...היסורים הלכו ממני !מע תפלתנווש

  
  )לג מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא(

דר אל עֹמק ים והח, חמדת לבי                     
סק בתקוננו ולה העיהחכמה של הצדיק הבעל תפ

תנו מכל המינות ולם ומעלה אוקון כל העיובת
ן ו ומהפך משמד לרצ,לאמונה שלמה, תווהכפיר

  .ןוהעלי
ם ולו הייל ותחדש עצמך כאולעצמך לפ תןיתאל , אחֹז עצמך, אחי

 של זקן דקֻדשה זקן וחזק ואמץ ותשמח ותגיל ובטח בכֹח. לדתונ
ואם אמנם . לך לפנינו תמיד בכל עת לנצח בזה ובבאוכי הוא ה, שבזקנים

 שאנו בעצמנו פי-על-אף,  שנכשלנוו שנלכדנו ונכשלנו כמוכבר נלכדנו כמ
ת פעמים אין מספר ופי כן אשרינו אשרינו אלפים ורבב-על-אף, יביםיח

ר ולם אולם בזה הזמן שיש לנו בעושבאנו לזה הע, שזכינו למה שזכינו
ת ורות', דוש שבחדושים כזה וכויח', ת כזה וכוורור האוא, חדש כזה

ם ואין לנו פה וכלי, גמתםת כאלה אשר אין ֻדוראות נות ומעשיושיח
ת גֻדלתם ולבאר קצת מן הקצת וחלק מן החלק של אלף וראולשבח נ

תיו ועד להיכן הדברים מגיעים ודל מעלת נפלאת גֹואלפי אלפים ורבי רבב
ת בחיי ואך גם בפשטות הם מחיין את כל הנפש', מים וכווברום גבהי מר

רה ובכל וך בהם בכל תוך בהם והפוהפ. ר לנצחור דולם בכל עת לדוע
  .ת גם אחריםות ולשמח עצמך תמיד ולהחיודאי תוכל להחיובו, שיחה

ל והגד' ת את מעשי הואואחרי אשר עיניך ר, לבי וחיותי, אהובי אחי
שזכית בגֹדל רחמנות , עורית לאין שוראות ונולורא אשר עשה עמך גדווהנ

רא יתברך לשמֹע ולטעֹם ולהבין ולהכניס בעֹמק לבך החם ווחנינות מהב
פי כן הם -על-ואף, תולמו כאלה המאירים בכל העדברי אמת נפלאים
דיע ולפרסם ול מלהחלילה לך לחדֹ. לםוכך מעיני הע-גנוזים וצפונים כל

, ת עד לב השמים אמתת הצדיק האמת לכל בני ישראלולולי קובק
 שלא יכבה לנצח עד וש שלוולהלהיב ולחמם לבבם בתבערת אש הקד

,  של הצדיק האמתו ותפארתוקפ ותֹוחת גבורת כֹולם יכירו וידעו נפלאשֻכ
רי ואלם לדותם וגורש חיותם ותקוור ושוקר מקיקא עישרק הוא די

  . ת לנצחורוד
אתה מֻחיב להאיר , כל זמן שהנשמה בקרבך, ד נפשך בךוכל ע

להלהיב , דל מעלת אמתת הצדיק האמת לכל בני ישראלודיע גוולה
לבם עד אשר יתחמם , וולחמם לבב ישראל בתבערת אש הקדש של

  . יתברך באמת' הל לשוב לובחמימות והתלהבות גד

  )חנוכה(

ת נר ועל ידי הזהירות במצו � � � �                                                        
כרים כראוי ונו שזיהי. ן אמתיוכים לדעת אמתית ולזכרוז, חֻנכה כראוי

, תונועולים מחטאים רבים וו נצוועל ידי זכירה ז. לםוד עושנמצא ע
  ).ב,  חנוכה–עצות המבוארות  ( כראוי'כים ליראת הווז

ינו שבימים אלו יה.  יתברך'דאה להוימי חֻנכה הם ימי הלל וה � � � � 
תנו בימים ההם ו יתברך עם אב'ת שעשה הונן בנסים ובנפלאוראוי להתב
 'ולהאמין שה, ת ולהללודוועל נסים אלו יש לה. נאיהםווהצילם מש

נאינו ור ומצילנו משור ודות לישראל בכל דוונפלאשה נסים ויתברך ע
ר ובכל ד): "בהגדה של פסח(נם לברכה וכמבֹאר בדברי חכמינו זכר, תמיד

וכן צריך ". הוא מצילנו מידם-ברוך-שו והקד,תנוומדים עלינו לכלור עווד
הן , תום נסים ונפלאום ויו בכל יושה עמו יתברך ע'כל אדם לדעת שה

ם עמנו ועל נסיך שבכל י: "מבֹאר בשמֹנה עשרהכ. בבריאות הן בפרנסה
 יתברך מסיע להתחזק 'שה, ובפרט ברוחניות, "'תיך וכווועל נפלא

, ן בשלמות האמונהואבל מחמת חסר. רהו וקיום הת'באמונה וביראת ה
שה עם כל ו יתברך ע'ת שהואה את הנסים והנפלאו רו מרגיש ואינואינ

  . אדם בפרטיות
נן באמת בנסים וולהתב, חזק באמונה כראויעל כן צריך כל אדם להת

 ות לודוובעבור זֹאת לה, םום ויו בכל יושה עמו יתברך ע'ובחסדים שה
לם הבא וקר תענוג עי שעונו שכמיהי. לם הבאוקר תענוג עיוזה ע. ולהלל

ועל , כן על ידי האמונה בהשגחה פרטית,  יתברך'הוא להכיר בגדלות ה
דאה וועל ידי ההלל והה, שהורך ע יתב'ידי הכרה בנסים וחסדים שה

לה אמתית וללמֹד יכה לתפוועל ידי זה ז. ומכירים בגדלות, לו הגדולשמ
צא ון וכיוממ, דושלא לשם כב, ללֹא שקר, לשמה
כה להתקרב לרב ווז, רק לשם שמים באמת, באלה
כה לשדוכים אמתיים בגשמיות וגם ז .אמתי

 רק לדבר, ינויה, כה לשלמות הדבורווז, וברוחניות
ל מדבורי שקר ודברים וציונ, דבורי קֻדשה ואמת

  . 'בטלים וכו
כה להמשיך קֻדשת השבת ושמחתה וואזי ז

" אמת ואמונה"ת וכמבֹאר בא, לששת ימי המעשה
 הפשוט וועל ידי זה נתגלה אחדות. 'סעיף מ
כה להרגיש ולהאמין שכל וינו שזיה. יתברך

הכל נעשה , ברים על כל אדםוהשנויים הע
אחד הפשוט "המֻכנה ,  הפרטית יתברךובהשגחת

, לכל התקונים המבֹארים בסעיף זה". יתברך
ת הדלקת נר חֻנכה וכים על ידי קיום מצווז
דאה וגם על ידי הה. וביראה ואהבה ראויים, באמונה פשוטה כראוי

, תינו בימי חֻנכהות שעשה לאבו יתברך על הנסים ועל הנפלא'וההלל לה
שה ו יתברך ע'י ההכרה בנסים והחסדים שהועל יד, נאיהםושיעם משושה

ת הדלקת וים מצויכה לקואשרי האיש שז. םועם כל אדם בפרטיות בכל י
בדחילו ורחימו , דאה באמונה פשוטה ותמימהות הלל והונר חֻנכה ומצו

 ת בסעיף זהות המבֹארובות הטודינו למיהי, כה לתקונים אלוווז, כראוי
  ).ג,  חנוכה–עצות המבוארות (

בכל פרטיה , ת הדלקת נר חֻנכה כראויום מצויוזכנו לקי.. .        ����
ת של וום כל המציולקי, ת התלוים בהווג מצ"תיה ותריונוודקדוקיה וכו

מר הלל שלם בשמחה וחדוה ות לך ולברכך ולודולה, להוחֻנכה בשמחה גד
כי ברחמיך הרבים קבעת . להול בקֻדשה ובטהרה גדוררות גדורבה ובהתע

לם ול שהם שעשוע עות ולהלל לשמך הגדודולה, כהנת ימי חֻנולנו שמ
עד שנזכה להמשיך , תיך באמתוום מציזכנו ברחמיך הרבים לקי. הבא

ל ודאה לשמך הגדושהוא ה, לם הבא תמידועלינו באמת שעשוע ע
עד שנזכה , דאהושים שהם ימי הוובפרט בימי החֻנכה הקד, שווהקד

ת לך ולברכך סלה ודותך ולהוולדעת ולהכיר א, להתקרב אליך באמת
, ולם חסדוב כי לעו כי ט'דו להו ה: שכתובוכמ, בולם כי טובאמת לע

ת ועד שנזכה להי, לוונזכה להמשיך הקֻדשה של שבת לששת ימי הח
  ).' תפילה ג–' לקוטי תפילות ב (ב באמתונך הטובשמחה תמיד כרצ
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