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  ...ופרעה חולם  
ת שהם ות רעות ושבע פרובות טום פרעה שבע פרווזה בחינת חל
שכל , ןות ממוזה בחינת תאו. בע ושבע שני הרעבובחינת שבע שני הש

ת ות בריאווזהו מה שראה שבע פר. תרו יותר חסר לו יומה שיש ל
זה בחינת עשירות וכל טוב . נו בחינת שבע שני השבעידהי, תובווט
ת אחריהן ולות עות אחרונה שבע פרהו. תברך להעשיריםי' תן הושנ
ת המראה ות יפות את שבע הפרות והרעות הרקוותבלענה הפר. 'וכו

ת הם בחינת שבע שני רעב שהוא בחינת ות הרעושבע פר. תווהבריא
לעים את ושהם ב, ן הרבהוע ממון שהוא רעב תמיד לבלוות ממותא

  .תברךי'  הורות שנתן לב והעשיובע את כל הטושבע שני הש
  

מרבה :  בבחינת,תרו יותר חסר לו עשירות יוכי כל מה שיש ל
 ,לו הוא עני ממשי כא,סוריןית וו דאגוויש ל. נכסים מרבה דאגה

דע וותבאנה אל קרבנה ולא נ'  וכותות הרעוותבלענה שבע פרבבחינת 
 ידי הרע של נו עלידהי, להיומראיהן רע כאשר בתח. כי באו אל קרבנה

  על, תות הרעון שהוא בחינת שבע שני הרעב בחינת שבע פרות ממותאו
תברך י'  הוידי זה נבלע ונשכח כל השפע והעשירות שחננ

ת ו והוא מלא דאג, העשירות כללודע אצלוולא נ
 חצי וכי אין ל, ולם חסר לוכי לע, להיכבתח
שר ו לא תשבע עולם ועינו לעו בידותותאו
ה שמתאוה בכל  מון שלוות ממוכי תא, לםולע

 עד ,ולע את כל העשירות שלותר זה בופעם י
כי , ודע כל טוב והעשירות שלואשר לא נ

 ון שלוות ממוידי תא נבלע ונשכח הכל על
  .תרותר ויושמתאוה בכל פעם י

  
סף שהוא בחינת וידי י קון עליוהת

ן וות ממוקון תאיקר תי שע,רוהצדיק שבד
תן עצה להעשירים בעלי ווהוא נ. ועל יד
ות ון תאון שינצלו משבע שני הרעב מרעבוהממ
ות וקר שבירת תאיידי צדקה שהוא ע ן עלוממ
סימן  -' ן א"לקוטי מוהר(ל "נו זי שכתב רבוכמ, ןוממ
  ).ג"י

  
, ניםווזה בחינת יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ שיעשה ממ

מש יוח: וזהו. נים לפקח על הענייםוינו בחינת גבאי צדקה שהם ממיה
 וכמ, משועורה חי זה בחינת צדקה שש—' משיוח, 'םיץ מצראת אר

והיה : וזהו. משותר מחוהמבזבז אל יבזבז י: ל"תינו זושאמרו רב
ידי  ן הוא עלון ושמירת הממוקדיקר פיכי ע',  וכון לארץוקדיכל לפוהא

תי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה ואב): בבא בתרא יא(צדקה בבחינת 
: וזה. ן חסרומלח ממ:): ת סוובוכת(ל "ו זתינו שאמרו רבווכמ', וכו

רתת ון שכות ממון תאוושלא תתגבר רעב, ולא תכרת הארץ ברעב
סימן " (ית צדקוויצ"רה ואר בהתוכמב, םוקרת את האדם חס ושלווע
  .ל"ן כנות ממולין מתאווציידי צדקה נ כי על, )ג"כ

  
תיה וכל שדה העיר אשר סביבוכל בערים ושמרו אוויתן א: וזהו

תה ונו שנתן האכילה והשפע של כל עיר ועיר לעניי איהי, כהון בתנת
. ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, דמין לעניי עיר אחרתוכי עניי עירך ק, העיר

שנתן , "כהותיה נתן בתוכל שדה העיר אשר סביבוא: "וזהו בחינת
תה העיר את כל האכילה והשפע וך העיר לעניי אולק בתיוח

תנין וונ. תיהוי שכל ארץ מעמדת פר"וזה שפרש רש. תיהושבסביב
כי , כי העני הוא בחינת עפר', תיה וכווכה ומעמדת פרומעפר הארץ לת

צה ווכשר. מקימי מעפר דל): ג"תהלים קי( שכתוב וכמ, נח עד עפרומ
תן יצריך ל, שלטו עליו שבע שני הרעבישלא , ור עשירותוהאדם לשמ

תן לעניים וה שננו זכות וכח הצדקי דהיוך עשירותומעפר הארץ לת
 כלה עליים ולא י שיתקומר עשירותווזה מעמיד וש, שהם בחינת עפר

 חס ון שמכלה חייו ועשירותוות ממוידי שבע שני הרעב שהוא תא
  .םוושל

  
ות הארץ ות את ערומרגלים אתם לרא: סף לאחיוווזה שאמר י

נו יהי, שראלי ואיתא שרמז להם פגם המרגלים שפגמו בארץ. באתם
שראל ששם י שת ארץווא בחינת הצדיק שממנו נמשך קדסף שהושי

אמר לאחיו שפגמו , ןות ממוקון תאויבחינת ת, בחינת שפע כפולה
נו יהי, מרגלים אתם: אמר להם. םי וחלקו עליו ומכרוהו למצרודובכב

גמין וכי כשפ, שראלי שפגם שלכם הוא פגם המרגלים שפגמו בארץ
. ל"שתה נמשך מהצדיק כנושראל שכל קדי גמין בארץוד הצדיק פובכב
ן חרפה ולש' ות הארץוער'. ת הארץ באתםות את ערוולרא: וזהו

קר י משם עותות אוכין לראוהפך ההתפארות של הצדיק שכשז, ובושה
סף ולא רצו וד הצדיק שהוא יווהם פגמו בכב. שראלי שת ארץוקד
ת הארץ שהוא הפך ות ערוובאו לרא, אדרבא, ו והתפארותויפות יולרא

ואמר להם שמחמת זה התגבר עליהם שבע שני . רותהתפא
ן שכל זה נמשך ות ממוהרעב שהוא בחינת תאו

שראל שהוא י מבחינת פגם המרגלים פגם ארץ
  .ל"ד הצדיק וכנופגם כב
  

כן יעקב כששמע שאמר להם  ועל
 על,  הבין להיכן הדבר מגיע,מרגלים אתם
וכסף ): יב, בראשית מג(כן אמר להם 

זה בחינת ' כסף משנה'. משנה קחו בידכם
וה להם להמשיך שפע ישפע כפולה שצ

לקוטי (. ל" כנ,שראלי ך מארץ הנמשכפולה
  ) אות יז-'  הלכות ברכת המזון ד-הלכות 

  
  

  
  )ד"כ, ן"שיבחי הר(

 שהיה )ל"של רבינו הקדוש זצ (גם הבנו מדבריו...     ☺
היו , ל עבודת השםגע וטרח בשבייבעת שי, שבימי נעוריו, מספר עמנו

שהיו לו כל , וכפי הנשמע ומובן מדבריו, לו כמה וכמה מיני סגופים
שהסגוף לאחוז , ואמר. וכיוצא' הן גלגול שלג וכו, מיני סגופים שבעולם

ינו ידה, זהו הסגוף הגדול ביותר, עצמו לבלי לחכך עצמו כלל
ודרך כל אדם לחכך , כשמנשכים לאדם הדברים השכיחים סמוך לבשר

לאנוס , והיה מקבל זאת לסגוף; צמו בכל עת שמרגיש איזה נשיכהע
 .לא ביד ולא בגוף ולא בשום איבר, כוךיאת עצמו לבלי לעשות שום ח

והנשיכות מתגברים אז , כי האדם מונח, שזהו סגוף גדול מאד, ואמר
רק מרגיש כל נשיכה , והוא אסור לו לזוז בידיו ולא בשום איבר, ביותר
, וכבר שמעתי זאת גם משאר אנשים. (ף גדול מאדוהוא סגו, חובמ

כל מיני סגופים ,  והוא זכרונו לברכה עשה הכל.)שזהו סגוף גדול מאד
  .אשרי לו, עד שזכה למה שזכה,  בתמימות ובאמת-והכל , שבעולם

  
ממש לא נשמע ולא , שיש על רוב הצדיקים, ין יסוריםיגם בענ    ☺

והיה מלא יסורים . ספר ולבארואי אפשר ל, נראה בעל יסורין כמותו
היה לו יסורים עצומים , קודם סוף ימיו, להיובתח. מבית ומחוץ

שהיסורים שלו , פריוס. אשר לא היו יסורים דוגמתם בעולם, ונוראים
 הוא מקבלם על עצמו ובאים עליו  -בכל עת שרוצה ; הם בידו

י שוועוצם ק. נסתלקים מעליו -ובעת שרוצה לסלקם , היסורים הללו
  .עוריוכובד היסורים הללו היה בלי ש

מעוצם הפלגת , שבשעה שבאו עליו היסורים, ואמרו בשמו שאמר
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היה כמעט יכול לנשך עץ בשניו , הצער והכאב המופלג מאד מאד
שמעוצם , כדרך האדם שיש לו יסורים מופלגים(מעוצם הכאב 

 ועליו זכרונו לברכה היו יסורים כבדים; היסורים הוא חורק בשניו
שיחתך עצים בשניו , עד שבשעת היסורים היה אפשר, כך-וקשים כל

שהיו לו , דל ורבוי היסורים הקשים והעצומיםואולם ג). מעוצם הצער
היו גדולים וקשים עוד יותר ויותר , שה שנים רצופיםובסוף ימיו של

וקצת מזה יבואר במקום . אשר אין לשער ולהעריך כלל, כפלים-בכפלי
אך , ויש עוד הרבה בזה לספר. אפס קצהו, אם ירצה השם, אחר

כי גם זה המעט הוא רב , לו מהמעט שאנו יודעיםיאפ, השמטנו הרוב
בעזרת , ועוד חזון למועד לבאר יותר, ולא יספיקו הרבה יריעות, לספר

  .השם יתברך
  

  

  

  )א"נ –אוצר היראה ( 

-קר קדושת העפר היא בארץיוע, השפלות הוא בחינת עפר   
ששם , שתיה-המקדש בנקודת האבן-קר בביתיוהע, ישראל וירושלים

כי אי אפשר לעלות לשמים , תכלית הענוה והשפלות ושם שער השמים
 -לקוטי הלכות (שהוא למעלה למעלה כי אם על ידי ענוה ושפלות 

  ).' אות ו-' א ערלה כותהל
  
  
  

  )'ד, חנוכה -מספר עצות המבוארות (

, סלח לנופורים בבקשת יכפי שכל אחד זוכה לפעול ביום הכ 
כן , יתברך על מחילת חטאיו ועוונותיו' היינו כפי שזוכה לפעול אצל ה

  .הוא זוכה לקדושת חנוכה
  

כי , פוריםיכי קדושת חנוכה נמשכת מן הסליחה של יום הכ 
היינו שעל ידי קיום מצוות נר . חנוכה מרמז על חנוכת בית המקדש

ין יענ', ובפרט כמבואר בסעיף ג, כמבואר בסעיפים הקודמים, וכהחנ
  .על ידי זה זוכה להמשיך קדושת בית המקדש, חנוכה
  

, ולזאת זוכים על ידי פעולת סליחה ומחילה של יום כיפור 
. כי מרחמם ינהגםבתורה ) 'סימן ז(ן חלק שני "כמבואר בלקוטי מוהר

 היא הזכיה בדעת ,ועיקר קדושת בית המקדש שממשיך בחנוכה
היינו . הוא  האלקים' כי ה) ט"ל', דברים ד(אמתית לדעת ולהודיע 
,  שנדמה לו כי נפעלים הם בדרך הטבע,יניםישידע ויאמין שכל הענ

ורק כדי לנסות את האדם אם . כולם בהשגחתו הפרטית יתברך הם
, הלביש השם יתברך את השגחתו בדרך הטבע, יאמין בהשגחה פרטית

  .ן בפרטהן בכלל ה
  

וצריך לדעת ולהאמין שהשם יתברך הוא בורא כל העולמות  
מאורעות ,  וכל הסיבות;ומנהיג ומושל בהם לבדו, וכל הנבראים

בלי שום חיוב  ,הכל נפעל בהשגחתו הפרטית, והרפתקאות בכלל ובפרט
וצריך לדעת ולהבין ששום נברא אינו יכול לעשות טובה או . טבעי כלל

  .כך מבואר בלקוטי הלכות. ברךרעה בלי השגחתו ית
  

יפנה רק אל , כאשר האדם זקוק לטובה או להנצל מרע, על כן 
, כי מלבדו אין כח שיוכל להושיעו מן הרעה. יתברך בתפילה ובקשה' ה

ועל ידי הדעת האמתית . ומלבדו יתברך אין כח שיוכל להטיב עמו
 שעיקר היינו. עיקר הרחמנות על ישראלשזה , הזאת נצולים מעוונות

הוא ' לדעת כי ה, הרחמנות על יהודי הוא שיזכה לדעת אמתית
דעת אמתית זאת צריך להכניס . כמבואר למעלה בסעיף זה, האלקים

ועל ידי זה זוכים , גם בילדים ובתלמידים מדור לדור ולנצח נצחים
  .מקיפיםהמכונות , להשגות גדולות ואמתיות

  
לאלו אפשר לזכות והשגות אלה הם עיקר שעשועי עולם הבא ו 

ביראה , שמקיימים באמונהעל ידי הדלקת שמן הקדוש של נר חנוכה 
ועל ידי זה גם זוכים לפרנסה קדושה שנמשכת מן . ואהבה כראוי
 נמשכת ברצונו הפרנסההיינו שזוכים לדעת ולהאמין ש. הרצון העליון

ועל ידי פרנסה זוכים בעת . שלא על פי טבעיתברך ובהשגחתו הפרטית 
היינו לגעגועים וכסופים ללא שיעור אל השם , לה לרצון מופלגהאכי
, כמבואר למעלה, שלחנוכה כזאת, וזאת יוכל להבין כל אדם. יתברך

רחמן  שהוא רק על ידי התקרבות אמתית לצדיק אמתאפשר לזכות 
שזה , דעת אמתית, היינו שיכול להכניס בכל אדם לפי מדרגתו, אמתי

  .כמבואר למעלה, היטיבעיקר הרחמנות שאפשר לרחם ול
  

  
 

  )'ז', ליקוטי תפילות ב(

ותעזרנו בכל שנה , וזכנו ברחמיך הרבים לקדושת חנוכה  ... 
פורים יושנה שנזכה לפעול בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביום הכ

ותעביר , שתמחול ותסלח לעוונותינו ולעוונות עמך בית ישראל, הקדוש
, העם הזה כגודל חסדךסלח נא לעוון , אשמותינו בכל שנה ושנה

' ויאמר ה:  ושם נאמרוכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה
סלח נא מחל נא כפר נא על כל חטאתנו ועוונותינו , סלחתי כדברך

  .נו ושפשענו לפניך מנעורנו עד היום הזהוופשעינו שחטאנו ושעו
  

חנני אלקים כחסדך כרוב רחמיך מחה פשעי הרב כבסני מעווני   
ונזכה על ידי . נותי מחהוהסתר פניך מחטאי וכל עו, הרניומחטאתי ט

פורים לקבל על ידי זה קדושת ימי יהמחילה והסליחה של יום הכ
ונזכה להמשיך עלינו בימי , שהם חנוכת הבית, החנוכה הקדושים

  ...החנוכה קדושת הבית המקדש 
  

 
  

  )ט"ע מכתב -י הנחל מספר  ִאֵּב(

  . ו"ניסן תשכ' ב, ה" ב 
זכה ,  אשר לגודל גדולת רוממות נשמתו...מר ,  מחמד עינילכבוד

, לחפש ולמצוא הצדיק האמת, לכנוס בשערי החכמה והמדע דקדושה
. שמכניע ומבטל הדעת של חכמת הטבע, שהוא שורש נשמת משיח

שלומות . למעלה מן הטבע, ומגלה מאיר הדעת של אמונת ההשגחה
  . וברכות רבות לאורך ימים

  
על , ות של שבחים אנוכי שומע בכל העולמותקולות גדול  

בכל נסיעותיו ופגישותיו עם , לעיני כל העולם' שזוכה לקדש את ה
תה רק כדי שתגדל יהי, ביאת נשמתך לזה העולם, מלכי וגדולי האומות

כי . שבו תלוי הגאולה השלימה, ותפרסם בעולם את שם הצדיק האמת
. ר קומתה בשלמותהוא בונה קומתה של האמונה עד שישתלם שיעו

השליט ומושל ומנהיג , הוא האלוקים' כי ה, שכל באי עולם יראו וידעו
גם העיקר מה שזכית להיות נשיא על ישראל הוא רק : הכל ברצונו 

לשמש את הצדיק , זה יהיה לך כוח ביותר ידי לצורך טובת העולם שעל
ם לגלות ולהודיע בעולם גודל עוצ, האמת שהוא מלך ישראל לדור דור

  .זה יבוא העולם לידי תיקונו בשלמות ידי שעל, כוחו וחכמתו הנוראה
  
  
  

  )ה"כ –אוצר היראה (

ק מאד ולם העכור והשפל ורחוקר ירידת הנשמה לזה העיע  
צם ההתרחקות תזכה ויקא מחמת עיתברך הוא רק בשביל שדי ודומכב

 הבן וכמ. ל"קר תכלית השלמות כניתר שזה עון חזק ביולהתגבר ברצ
ן והגעגועים אל אביו ול זמן שהוא אצל אביו לא נכר כל כך הרצכ

תר ואבל כשנתרחק מאביו אזי מתגברים בי.  תמידומאחר שהוא אצל
 חזק ונוהיה רציכן אם  ועל. ת והכסופים והגעגועים לאביוונוהרצ
זכה יאזי , תר בתכלית הרחוקוק ביולם הרחושה בשלמות בזה העובקד
נו להכלל ינה היו לתכלית המעלה העליקאיידי זה ההתרחקות די על
 - ' ערב גכותהל -לקוטי הלכות (ל "ת הנונון שברצון רצון העליוברצ
  .)'אות ג
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