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של רבי נחמ& מברסלב
! חלו %פרעה ...
]לקוטי הלכות  +ברכת המזו #ד' ,ז'[

וזה בחינת חלו* פרעה שבע פרות טובות
ושבע פרות רעות ,שה* בחינת שבע שני
השבע ושבע שני הרעב .זה בחינת תאוות
ממו ,4שכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר.
וזהו מה שראה שבע פרות בריאות וטובות,
דהיינו בחינת שבע שני השבע ,זה בחינת
עשירות וכל טוב שנות 4ה' יתבר 6להעשירי*.
והנה שבע פרות אחרות עולות אחריה) וכו'
ותבלענה הפרות הרקות והרעות את שפע
הפרות יפות המראה והבריאות.
שבע פרות הרעות ה* בחינת שבע שני
רעב ,שהוא בחינת תאוות ממו 4שהוא רעב
תמיד לבלוע ממו 4הרבה; שה* בולעי* את
שבע שני השבע ,את כל הטוב והעשירות
שנת 4לו ה' יתבר ,6כי כל מה שיש לו עשירות
יותר חסר לו יותר ,בבחינת מרבה נכסי%
מרבה דאגה ,ויש לו דאגות ויסורי ,4כאילו
הוא עני ממש ,בבחינת ותבלענה שבע פרות
הרעות וכו' ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי
באו אל קרבנה.
ומראיה) רע כאשר בתחילה ,דהיינו על
ידי הרע של תאוות ממו 4שהוא בחינת שבע
שני הרעב בחינת שבע פרות הרעות .על ידי
זה נבלע ונשכח כל השפע והעשירות שחננו ה'
יתבר 6ולא נודע אצלו העשירות כלל ,והוא
מלא דאגות כבתחילה ,כי לעול* חסר לו ,כי
אי 4לו חצי תאוותו בידו לעול* ועינו לא
תשבע עושר לעול* ,כי תאוות ממו 4שלו מה
שמתאוה בכל פע* יותר ,זה בולע את כל
העשירות שלו ,עד אשר לא נודע כל טוב
והעשירות שלו ,כי נבלע ונשכח הכל על ידי
תאוות ממו 4שלו שמתאוה בכל פע* יותר
ויותר.
והתיקו 4על ידי יוס :שהוא בחינת
הצדיק שבדור ,שעיקר תיקו 4תאוות ממו 4על
ידו .והוא נות 4עצה להעשירי* בעלי הממו4
שינצלו משבע שני הרעב מרעבו 4תאוות ממו4
על ידי צדקה ; שהוא עיקר שבירת תאוות
ממו ,4כמו שכתב רבנו זכרונו לברכה )בסימ4
י"ג(.
וזה בחינת יעשה פרעה ויפקד פקידי%
על האר ,6שיעשה ממוני* ,היינו בחינת גבאי
צדקה שה* ממוני* לפקח על העניי* .וזהו:
וחמש את אר 6מצרי ; %וחמש זה בחינת
צדקה ששעורה חמש ,כמו שאמרו רבותינו
זכרונ* לברכה :המבזבז אל יבזבז יותר
מחמש.

וזהו והיה האוכל לפקדו) לאר 6וכו' .כי
עיקר פקדו 4ושמירת הממו 4הוא על ידי
צדקה בבחינת אבותי גנזו למטה ואני גנזתי
למעלה וכו' .וכמו שאמרו רבותינו זכרונ*
לברכה :מלח ממו) חסר )כתובות סו(.
וזה ולא תכרת האר 6ברעב ,שלא תתגבר
רעבו 4תאוות ממו 4שכורתת ועוקרת את
האד* ,חס ושלו* ,כמבואר בהתורה צוית
צדק )סימ 4כג( ,כי על ידי צדקה נצולי4
מתאוות ממו ,4כנ"ל.
וזהו וית) אוכל בערי %ושמרו אוכל שדה
העיר אשר סביבתיה נת) בתוכה ,היינו שנת4
האכילה והשפע של כל עיר ועיר לעניי אותה

מק+
העיר ,כי עניי עיר :קודמי) לעניי עיר אחרת,
כמו שאמרו רבותינו זכרונ* לברכה .וזהו
בחינת אכל שדה העיר אשר סביבתיה נת4
בתוכה ,שנת 4וחלק בתו 6העיר לעניי אותה
העיר ,את כל האכילה והשפע שבסביבותיה.
וזה שפירש רש"י ,שכל אר< מעמדת פרותיה.
ונותני 4מעפר האר< לתוכה ומעמדת פרותיה
וכו' ,כי העני הוא בחינת עפר ,כי מונח עד
עפר ,כמו שכתוב :מקימי מעפר דל.
וכשרוצה האד* לשמור עשירותו ,שלא
ישלטו עליו שבע שני הרעב צרי 6לת 4מעפר
האר< לתו 6עשירותו ,דהיינו זכות וכח
הצדקה שנות 4לעניי* שה* בחינת עפר .וזה
מעמיד ושומר עשירותו שייתקי* ולא יכלה
על ידי שבע שני הרעב שהוא תאוות ממו4
שמכלה חייו ועשירותו ,חס ושלו*...

]עצות המבוארות  +חנוכה ,ד'[

 #כפי שכל אחד זוכה לפעול ביו*
הכפורי* בבקשת סלח לנו ,היינו כפי שזוכה
לפעול אצל ה' יתבר 6על מחילת חטאיו
ועוונותיו ,כ 4הוא זוכה לקדושת חנוכה.

 #כי קדושת חנוכה נמשכת מ4
הסליחה של יו* הכפורי* ,כי חנוכה מרמז
על חנוכת בית המקדש .היינו שעל ידי קיו*
מצוות נר חנוכה ,כמבואר בסעיפי*
הקודמי* ,ובפרט כמבואר בסעי :ג' ,עני4
חנוכה ,על ידי זה זוכה להמשי 6קדושת בית
המקדש.
 #ולזאת זוכי* על ידי פעולת סליחה
ומחילה של יו* כיפור ,כמבואר בלקוטי
מוהר" 4חלק שני )סימ 4ז'( בתורה כי מרחמ%
ינהג.%
 #ועיקר קדושת בית המקדש שממשי6
בחנוכה ,היא הזכיה בדעת אמתית לדעת
ולהודיע )דברי* ד' ,ל"ט( כי ה' הוא
האלקי .%היינו שידע ויאמי 4שכל העניני*
שנדמה לו כי נפעלי* ה* בדר 6הטבע ,כול*
בהשגחתו הפרטית יתבר 6ה* .ורק כדי
לנסות את האד* א* יאמי 4בהשגחה
פרטית ,הלביש ה' יתבר 6את השגחתו בדר6
הטבע ,ה 4בכלל ה 4בפרט .וצרי 6לדעת
ולהאמי 4שה' יתבר 6הוא בורא כל העולמות
וכל הנבראי* ,ומנהיג ומושל בה* לבדו .וכל
הסיבות ,מאורעות והרפתקאות בכלל
ובפרט ,הכל נפעל בהשגחתו הפרטית בלי
שו %חיוב טבעי כלל .וצרי 6לדעת ולהבי4
ששו* נברא אינו יכול לעשות טובה או רעה
בלי השגחתו יתבר .6כ 6מבואר בלקוטי
הלכות.
 #על כ ,4כאשר האד* זקוק לטובה או
להנצל מרע ,יפנה רק אל ה' יתבר 6בתפילה
ובקשה .כי מלבדו אי) כח שיוכל להושיעו מ)
הרעה ,ומלבדו יתבר :אי) כח שיוכל להטיב
עמו .ועל ידי הדעת האמתית הזאת נצולי*
מעוונות ,שזה עיקר הרחמנות על ישראל.
היינו שעיקר הרחמנות על יהודי הוא שיזכה
לדעת אמתית ,לדעת כי ה' הוא האלקי*,
כמבואר למעלה בסעי :זה .דעת אמתית זאת
צרי 6להכניס ג %בילדי %ובתלמידי %מדור
לדור ולנצח נצחי ,%ועל ידי זה זוכי*
להשגות גדולות ואמתיות ,המכונות
מקיפי.%
 #והשגות אלה ה* עיקר שעשועי עול*
הבא ולאלו אפשר לזכות על ידי הדלקת שמ4
הקדוש של נר חנוכה שמקיימי %באמונה,
ביראה ואהבה כראוי .ועל ידי זה ג* זוכי*
לפרנסה קדושה שנמשכת מ 4הרצו 4העליו.4
היינו שזוכי* לדעת ולהאמי 4שהפרנסה
נמשכת ברצונו יתבר 6ובהשגחתו הפרטית
שלא על פי טבע .ועל ידי פרנסה זוכי* בעת
האכילה לרצו 4מופלג ,היינו לגעגועי*
וכסופי* ללא שיעור אל ה' יתבר .6וזאת

יוכל להבי 4כל אד* ,שלחנוכה כזאת,
כמבואר למעלה ,אפשר לזכות רק על ידי
התקרבות אמתית לצדיק אמת שהוא רחמ)
אמתי ,היינו שיכול להכניס בכל אד* לפי
מדרגתו ,דעת אמתית ,שזה עיקר הרחמנות
שאפשר לרח* ולהיטיב ,כמבואר למעלה.

]לקוטי תפילות ב' ,תפילה ב'[

 ... $וזכנו ברחמי 6הרבי* לקדושת
חנוכה ,ותעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה לפעול
בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביו* הכפורי*
הקדוש ,שתמחול ותסלח לעוונותינו ולעוונות
עמ 6בית ישראל ,ותעביר אשמותינו בכל
שנה ושנה ,סלח נא לעוו) הע %הזה כגודל
חסד ,:וכאשר נשאת לע %הזה ממצרי %ועד
הנה וש* נאמר :ויאמר ה' סלחתי כדבר,:
סלח נא מחל נא כפר נא על כל חטאתינו
ועוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעווינו
ושפשענו לפני 6מנעורנו עד היו* הזה.
 $חנני אלקי* כחסד 6כרוב רחמי6
מחה פשעי הרב כבסני מעווני ומחטאתי
טהרני ,הסתר פני 6מחטאי וכל עונותי מחה.
ונזכה על ידי המחילה והסליחה של יו*
הכפורי* לקבל על ידי זה קדושת ימי
החנוכה הקדושי* ,שה* חנוכת הבית ,ונזכה
להמשי 6עלינו בימי החנוכה קדושת הבית
המקדש ...

]באש ובמי + 6לקט פניני 6ממוהרנ"ת[

☺ נציג פירוש השומר אמת לעול %על
פי משל ממוהרנ"ת ]מורינו הרב רבי נת[4
ז"ל .ספר מוהרנ"ת ,אי 6שבהתגברות
המחלוקת שגבר השקר מאד והצליח,
והאמת מושל 6כל כ 6ארצה ,עד שכמעט אי4
להאמי 4בקיומו ,וג* הכתוב מעיד על זה,
ותשל :אמת ארצה.
☺ וכל זה התעורר בקרבו פע* בבקר
קוד* התפלה עד שמחמת זה לא היה
ביכולתו להתפלל כמו שצריכי* להתפלל .וכ4
בקטנות מוחי 4אלו התחיל להתפלל עד
שהגיע לפסוקי דזמרה ,וכמעט שהיה לאחר
יאוש בתפלה זו לבוא בגדלות המוחי .4אמנ*
כשהגיע להפסוק השומר אמת לעול,%
פתאו* זכה להתנוצצות התרוממות המוחי4
ושמחה בלבו .ובאר לעצמו הפסוק על פי
משל:
☺ לדוכס אחד היה לו ג 4נפלא ,שבו
נמצאו וגדלו כל מיני חלקי הצומח שבעול*,
לבד מי 4אחד ,שחלפו שני* הרבה ולא נמצא
בהג 4הזה ,מחמת שהוא יקר המציאות .עד
שהגיע הזמ 4והשיג גרעי 4אחד ממי 4הצומח
הזה ,והזריע אותו בגנו.
☺ ומחמת שהגרעי 4הזה היה יחיד
מיוחד ומיוחס בגנו ,ודוקא על גרעי 4כמוהו,
הסכנה מרחפת ביותר עד שרואי 4אותו
מגודל ,ה 4מצד המכשירי* לגדולו שצריכי*

להיות מכווני* בשעה שהוא צרי 6לה*,
ובמידה מצומצמת לא פחות ולא יותר ,וה4
מצד הציפורי* האורבי* על הגרעיני* ,ובכ4
הפקיד על גרעי 4זה שומרי שעות מיוחדי*
שתמיד ישגיחו על גרעי 4זה בעינא פקיחא,
לא יסירו עי 4מעליו א :רגע אחד.
☺ כ 4ע* האמת היקר המציאות
ומושל 6ארצה ועובר עליו מה שעובר ,אבל
אי 4לפחוד על האמת המשלי 6אמת ארצה,
והוא בעצמו השומר אמת לעול %עיניו עליו
תמיד ,עדי אמת מאר< תצמח תגדל ותצליח
ותעשה פרי ושפת אמת תיכו 4לעד .ואחרי זה
היתה תפלתו תפלת צדיקי* ,בגיל'ה רנ'ה
דיצ'ה וחדו'ה.

]אוצר היראה  +רנ"א[

עיקר תיקו 4לימוד התורה הוא על ידי
בחינת צדיק ,ומי שמפריד בחינת למד4
מבחינת צדיק ,ואומר שלימוד התורה
בעצמה הוא העיקר ,ואינו משגיח על תיקו4
מעשיו כלל ואינו כפו :תחת הצדיק האמת,
מכל שכ 4כשחס ושלו* חולק עליו ,אזי לא
זכה נעשית לו ס %מוות ,כי מצייר אותיות
התורה להפ ,6חס ושלו*.
והכלל ,שעיקר התיקו 4של כל העולמות
הוא על ידי הצדיקי אמת ,שזכו לשמירת
הברית בשלמות ,וה* דייקא זוכי 4לצייר
אותיות התורה לטוב ,שיעשו ויפעלו פעולות
טובות בעול* לתק 4הכל ,א 6אפילו מי שאינו
זוכה לזה לבחינת צדיק בשלמות ,א :על פי
כ 4א* הוא מכניע את עצמו על כל פני* תחת
הצדיק כעבד תחת אדוניו ,אזי כל תורתו
ולימודו וכל מעשיו מקבלי 4תיקו 4על;ידי
הצדיק האמת שמצייר הכל לטוב ,ואזי נאמר
עליו ג*;כ :4זכה נעשית לו ס %חיי ,%על ידי
כח הצדיק האמת )הלכות אומני ; 4הלכה ד'
אות כ"ג(.

הסיבות בעל הרחמי* בעל החמלה והחנינה,
שהאיר עינינו ופתח לבנו להשתוקק לכסו:
ולהתגעגע לדבק עצמנו בהצדיק האמת ,שיש
לו כח להרי* ולהגביה אותנו מעומק ירידתנו
מכל מקו* שאנו ש* ,ולתק 4כל מה
שקלקלנו ,ולהפו 6כל מיני ירידות לתכלית
העליה.
& עדיי 4אי 4אנו יודעי* כלל עד היכ4
מגיע החסד הנפלא והנורא הזה בוודאי ראוי
ל 6שתתגבר בכל כוח 6בכל העסקי*
והטירדות רבות שיש ל 6עכשיו בעסקי
המדינה לחטו :ולגזול איזה שעה בכל יו*
לעיי 4לעסוק בדברי הצדיק ,ותשי* לב6
ועיני 6היטב להבי 4נפלאות אור* הצח
והנפלא ועוצ* העמקות והמתיקות שנעל*
ונסתר בה* ,כי זה העיקר לזכות להרגיש
המתיקות והנעימות שיש בה* ,ועל ידי זה
יכול לראות נפלאות...

]אוצר היראה  +קומת אד 6ואיבריו ,כ'[

האד* וכל התלוי בו ונלוה אליו ,הכל
הוא בבחינות סול %מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה ,כי כל דבר יש לו שורש למעלה,
וא;:על;פי שבכא 4הדבר מוצב ארצה ,כי
מלובש בארציות וגשמיות ,אבל ראשו מגיע
השמימה ,כי יש בו חכמה ושכל שהוא בחינת
ראש שמגיע עד לשמי* למעלה.
ועיקר המלחמה של האד* בזה העול*,
שלא יהיה נמש 6אחר גשמיות הדבר ,רק
להסתכל על השכל שיש בכל דבר ולקשר
עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר ,כדי
שיתקרב לה' יתבר 6על;ידי אותו הדבר ,כי
החכמה והשכל הוא עיקר החיות של כל דבר,
כמו שכתוב :החכמה תחיה וכו' ,והוא אור
גדול להאיר להאד* שזוכה להסתכל על
השכל והחיות שיש בכל דבר ,לקרב אותו לה'
יתבר) 6הלכות פקדו 4ד' ,אותיות י"ד י"ט(.

]מספר א8י הנחל ב' +מכתב ש'[

& כבוד נשיא ישראל השלישי מר
שניאור זלמ 4שזר ...הממעט עצמו ובכבוד
עצמו ומרבה בכבוד ה' ,המוסר עצמו למיתה
על האהבה וההתקשרות אל הצדיק האמת
מושיע 4של ישראל שממרק ומצחצח עיניה*
לראות הפתחי* אי 6לצאת מהיכלות
הטומאה והחוש 6של המינות וכפירות
ואמונות כוזביות שמחשיכי* עיני ישראל
ומעלימי* ומסתיר* אור הצדיק שמגלה
ומודיע ידיעת אלוקותו ומלכותו לכל בני
העול* אפילו להרחוקי* והעכו"* שכול*
יכירו ויראו עי 4בעי 4שיש אלקי* שליט
ומושל ויתגיירו וישובו אליו יתבר ,6שלו*
וחיי* וכל טוב
& אהובי אחי לבי ובשרי ,הריני כותב
בלב מלא דמעות מתו 6רוב שמחה שאי 4לה
ק< על הנסי* והחסדי* הנפלאי* ועל
הסיבובי* הנוראי* שסיבב עמנו בעל

]תק"ו[

פע* אחת] ,רבי נת [4דברתי עמו ]ע*
רבינו ז"ל[ מעני 4מחשבות רבות המבלבלות
אותי מעני 4מרה שחרות בעשיית מצוות ,כגו4
בנטילת ידי* שהיה לי בה* חששות שהיו
מבלבלי 4אותי מאד .והשיב לי :כבר דברתי
עמ 6שאי 4אתה צרי 6להסתכל על זה וכו'.
ודברתי עמו עוד הרבה מעניני* כאלו,
ואמרתי לו ג* זאת בעצמו מבלבל אותי וכו'.
השיב לי אל תתחיל לחשוב כלל.
וזה עצה נפלאה לכל דבר ,כי כמה פעמי*
מבלבלי 4המחשבות מאד ,וכל מה שרוצי*
לדחות* באיזה דחיות ,ה* מבלבלי 4יותר
ויותר ,ועיקר העצה לבלי להתחיל לחשוב
בה* כלל ,ולסלק דעתו מה* לגמרי ,ולעשות
את שלו במה שהוא עוסק.
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