בס"ד

ח נ ו כ ה שמ ח

ìù

עלון תקצ"ט

áìñøáî

Ï"ˆÊ ,‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ '¯ Ô· ¯Ò„Â‡ ¯Ú· Ï‡¯˘È '¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ
ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד...
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וזה בחינת פתרון חלומות שפתר יוסף ,שקורין פרשיות אלו בחנוכה .כי
החלום בא בשינה בחשכת לילה שאז התגברות השקר ,ועל כן אין חלום
בלא דברים בטלים .אבל יוסף ידע לגלות גם האמת שיש שם ולבררו
מהשקר ,שזהו בחינת פתרון חלום פרעה שלא ידע שום אחד מהם לפתרו,
כי ראה ששבע פרות הרעות בלעו שבע פרות טובות ובריאות כאלה עד כי לא
נודע כי באו אל קרבנה ,כי השקר בחינת 'שבע תועבות בלבו' ואחיזתו
משמאל מבחינת פני השור משמאל ,והעיקר מסטרא דנוקבא שבשמאל
שהיא בחינת פרה בחינת כי כפרה סררה סרר ישראל ,והתפלא פרעה מאד
איך התגברו שבע פרות הרעות כל כך על שבע פרות הטובות שהם בחינת
אמת ,בחינת חצבה עמידיה שבעה ,בחינת קיום העולם שנברא בשבעת ימי
בראשית .ולא היה שום אדם יודע לפתור ,כי אם יוסף שקיבל עצם האמת
מיעקב ,והוא בחינת 'בכור שורו' ,שיודע לכלל שמאל בימין ולגלות האמת
מתוקף השקר החופה עליו עד שנבלע האמת ממש ,אף על פי כן האמת
קיים לעולם ,והצדיק בחינת יוסף מגלהו ,שעל ידי זה פתר חלום פרעה,
שעל ידי זה עלה לגדולה והציל את כל ישראל ופרנסם וכו' ,ויצאו
מן הגלות על ידו ,כי יוסף הוא בחינת משיח בן יוסף וכו' -
הטבת חמש נרות והטבת שתי נרות )לקוטי הלכות -
הלכות גניבה – הלכה ה ,אות יח(.

ויצברו בר ...
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הצדיק זוכה לברר השינה ולפתור חלומות
בשלימות .והוא מחזק ונותן עצה לכל מי
שרוצה לחוס על נפשו ,שבעת שמתעורר בו
איזה טוב ,אזי יזדרז וימהר לחטוף תורה
ומעשים טובים כל מה שיוכל ,כדי שיהיה לו
לפקדון לימי הרעב  -חס ושלום  -שהם ימי הרע
שעוברין על האדם ,שאז יוכל להחיות את עצמו
בהטוב שקיבץ בתחילה בימי נעוריו ,שזה בחינת
העצה שנתן יוסף הצדיק ויצברו בר וכו' והיה האוכל
לפקדון וכו' )לקוטי הלכות – הלכות בציעת הפת ה' – אות
מ לפי אוצר היראה – צדיק ,אות מא(.

המשגל שהוא פגם הזווגין ,ותאוות ממון שהוא פגם הפרנסה ,על ידי זה
השקר שהוא החושך מסבב מאד מאד את האמת ,ועל ידי זה אריכת הגלות
בעוונותינו הרבים .כי אי אפשר שיהיה האמת בשלמות כי אם כשייתקבצו
כל ישראל יחד לבחינת יוסף שהוא בחינת הצדיק האמת ,ועל כן עתה עיקר
התיקון והתקוה הוא על ידי המתקרבים לנקודת האמת וכו' )לקוטי הלכות
– הלכות קריאת התורה – הלכה ו ,אות יח(.
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אמר :למשל ,גיבור אחד חגר מתניו לכבוש חומה חזקה; ואחר כך,
כשבא אל השער ,היה ארוג על השער מטוה מקורי עכביש ,שסתם את
השער .וכי יש שטות יותר מזה ,שיחזור ממלחמתו מחמת הסתימה של
הקורי עכביש .ואחר כך אמר :העיקר הוא הדיבור ,שעל ידי הדיבור יכולים
ליכבוש הכל ולנצח כל המלחמות .ואמר :אף על פי שיכולין להתבודד
במחשבה ,אבל העיקר הוא הדיבור .ומבואר הנמשל ממילא לעינין מה
שקשה על האדם לדבר לפני השם יתברך מה שבלבו ,וכל זה
מחמת בושה וכבדות שלו ,שאין לו עזות דקדושה.
ובוודאי הוא שטות גדול ,כי הלא הוא רוצה לכבוש
בדבורו מלחמה חזקה ,שהוא מלחמת היצר;
ועכשיו ,כשהוא סמוך להתחיל לדבר לפני השם
יתברך ולכבוש ולשבר חומות ולפתוח שערים
על ידי הדיבור ,ובשביל מניעה קלה מחלישות
דעתו וכיוצא ימנע ,חס ושלום ,את עצמו
מלדבר ,הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה
של קורי עכביש כנגד החומות ,שרוצה לשבר
בדבורו! ואמר ,שטוב שיהיה להאדם
התבודדות שתי שעות ביום; שעה אחת  -שילך
וישתוקק וייכין עצמו לדבר ויערוך לבו לכך,
ואחר כך ידבר שעה אחת )לקוטי מוהר"ן א ,סימן
רלב(.
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וילבש אותו בגדי שש ...
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אפילו הצדיקים הגדולים ,כל זמן שלא עמדו בנסיון כראוי להם ,עדיין
יש להם לחוש אולי יש בהם עוד איזה אחיזה מהבגדים הצואים .אך אחר
כך כשזוכין לעמוד בנסיונם כראוי ,אז לא די שזוכין להפשיט מעל עצמן
הבגדים הצואים בשלימות וללבוש בגדים לבנים ונקיים ,שזה בחינת מה
שנאמר ביוסף ויעזב בגדו בידה ואחר כך כתיב וילבש אותו בגדי שש
וכמאמר רבותינו ז"ל .אף גם שזוכין שיש להם כח להפשיט הבגדים
הצואים מתלמידיהם וחבריהם ולהלבישם בגדים נקיים ,בבחינת לכולם
נתן לאיש חליפות שמלות הנאמר ביוסף אצל אחיו )לקוטי הלכות – הלכות
בציעת הפת – הלכה ה ,אות מ לפי אוצר היראה – צדיק ,אות מ(.

שלחו מכם אחד ...
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וזה )בראשית מב ,טז( :שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם וכו' ויבחנו
דבריכם האמת אתכם ,כי כל זמן שאין מתקבצים שנים עשר השבטים יחד
אין מבורר האמת וכו' )וכן מרומז עניין זה בפליאה מובא בילקוט הראובני
על פסוק זה עיין שם( .ועל כן עתה כל אריכת הגלות בעוונותינו הרבים הוא
על ידי הסתרת עצם האמת כמו שכתוב )דניאל ח ,יב( :ותשלך אמת ארצה,
והאמת נעשה עדרים עדרים )סנהדרין צז (.וכל אחד אומר שאצלו האמת,
ובאמת יש אצל כל אחד מישראל איזה נקודה של אמת ,כי כולם מזרע
יעקב שהוא עצם האמת ,וכל ישראל נקראים כולה זרע אמת )ירמיה ב,
כא( ,אבל אף על פי כן מחמת תאוות עולם הזה וטרדותיו בפרט תאוות
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מר' אשר באפעלער ,מזקני אנשי שלומנו ,מחותנו של ר' אייזיק מאומן.
בא אצלו אחד והקשה לו קושיות וחקירות ,והשיב לו :אחד נכנס לבית
ועמד את עצמו מהופך ,הראש למטה והרגלים למעלה ,וצעק שכל הבית וכל
מה שבבית הוא מהופך .ונכנס איש בעל שכל ,ואמר לו :הלא אתה מהופך,
על-כן נראה לך שהכל מהופך; תהפוך את עצמך לישר ,ותראה שכל הבית
ישר .ואמר אז לזה האיש הנ"ל" :דיין מוח איז איבערגעקערט ,דאכט זיך
דיר אז אלדז איז איבערגעקערט; גלייך אויס דיין מוח ,וועט אלדז זיין
גלייך" ]מוחך הרי מהופך ,לכן נדמה לך שהכל מהופך; תיישר את מוחך ,אז
תראה שהכל מיושר ומסודר[.
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נגונים ותפלת ראש-השנה
איי ,הנגונים של ראש-השנה" ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו ,צדיקים
יראו וישמחו ,וישרים יעלוזו ,וחסידים ברינה יגילו"..
אוי מה שזה היה ,היה נגונים כאלה של ראש-השנה ,נגונים כאלה ..זה
היה יכול להחיות מתים .כל השנה היו חיים מהנגונים של ראש-השנה .כל
מי שהיה צריך להחיות את עצמו  -היה מתחיל לנגן נגונים של ראש-השנה.
אנחנו התפללנו אצל רבי שמעון בר-יוחאי ,ואחר התפילה עבר זמן ואני
כבר אכלתי ,ואחר הסעודה ירדתי לציון רבי שמעון .והוא ,רבי ישראל
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קרדונר ,עמד לבד ברבי שמעון ..הוא היה עומד ברעדה כזו ,ביראה,
בדבקות כזה ,בשמחה כזה ,הוא רצה לראות תכף את זה " -וידע כל פעול
כי אתה פעלתו".
כל העולם לא ידעו איפה רבי ישראל ,אני הרגשתי שהוא נמצא למטה
בבית-כנסת ,אז הלכתי לשמוע ,לראות מה יש שמה .אני באתי וראיתי
שהוא לא יכול לזוז הלאה" ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו".
איי ,הוא אמר אלה הדיבורים ,הוא טען עם השם יתברך" ,מתי יהיה
זה 'וידע כל פעול כי אתה פעלתו'" ?
היה רועד כל כולו וגם כל הבניין רעד" ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו".
בציון של רבי שמעון הוא לא היה נכנס עם נעלים .היה בחורף ,בקור,
כשהיה קור כזה ..בלי נעלים ,כמו בקודש הקדשים .והוא היה בוכה ..אני
לא יכול לתאר .יכולים לחשוב שזה שקר ,אי אפשר דבר כזה ,איפה יש לגוף
כל-כך דמעות ,כל-כך קול ,איך ?!
אבל אני ראיתי שבכל פעם היה יותר חזק הבכי ,הדמעות .אדרבא ,היה
מתגבר.
זה היה בחורף ,קר מאד ,והוא במקום שעמד ,וכשהוא גמר הוא הלך
מהציון ,יצא ..כמו שפותחים דלת של תנור ,בית-מרחץ .היה יוצא חום
מהציון .והציון היה רטוב מהדמעות ,ועל הציון היה כמו נחל ,כמו
ששופכים מים!
ואני עומד שם" ,איך זוכים לזה ,אני רוצה גם-כן לבכות ,אני רוצה גם-
כן .מאיפה לוקחים את זה? "..

לדור ולנצח נצחים ,ועל ידי זה זוכים להשגות גדולות ואמתיות ,המכונות
"מקיפים" .והשגות אלה הם עיקר שעשועי עולם הבא ולאלו אפשר לזכות
על ידי הדלקת שמן הקדוש של נר חנוכה שמקיימים באמונה ,ביראה
ואהבה כראוי .ועל ידי זה גם זוכים לפרנסה קדושה שנמשכת מן הרצון
העליון .היינו שזוכים לדעת ולהאמין שהפרנסה נמשכת ברצונו יתברך
ובהשגחתו הפרטית שלא על פי טבע.
ועל ידי פרנסה זוכים בעת האכילה לרצון מופלג ,היינו לגעגועים
וכסופים ללא שיעור אל השם יתברך .וזאת יוכל להבין כל אדם ,שלחנוכה
כזאת ,כמבואר למעלה ,אפשר לזכות רק על ידי התקרבות אמתית לצדיק
אמת שהוא רחמן אמתי ,היינו שיכול להכניס בכל אדם לפי מדרגתו ,דעת
אמתית ,שזה עיקר הרחמנות שאפשר לרחם ולהיטיב ,כמבואר למעלה.
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 ...עשה למען שמך וקדש את שמך ,והיה עמנו ועזרנו שנזכה מהרה
לשוב אליך באמת ולב שלם ,ובפרט בימים הנוראים הקדושים והמאוימים
מאד מאד שהם ימי אלול וראש-השנה ועשרת ימי תשובה ויום-הכפורים
שהם ארבעים ימי רצון ,שבהם נתרצת למשה רבינו עליו השלום ונתת לו
את הלוחות ]שניות[ האחרונים ,עד שביום האחרון נתרצת לו בשלמות
ואמרת לו בשמחה סלחתי כדברך ,ונקבע ליום מחילה וסליחה לדורות ,הוא
יום הכפורים הקדוש והנורא והנשגב יום אחד בשנה .והכל עשית למען
שמך הגדול והקדוש שנקרא עלינו.
רחם עלינו ועזרנו והושיענו שנזכה לקבל הימים הקדושים הנוראים
ראש-השנה של רבי ישראל ,משיח היה בעולם הזה אם לא היו
הללו בקדושה ובטהרה גדולה ,ונזכה לשוב בהם
מתלוצצים ומבזים את ברסלב! הוא היה דואג תמיד
בתשובה שלמה באמת ,ולקבל עלינו באמת ובלב שלם
על ישראל .תמיד היה לו צער כזה על ישראל,
לילך בדרכיך ולקיים מצוותיך ולעסוק בתורתך
"איפה ,איפה עם ישראל ,איפה התורה ,איפה!" ?
באמת כל ימי חיינו ,ולהתפלל בכוונה שלמה ונשפוך
איך אנחנו יכולים לנוח ,לאכול ולישן בצער
לבנו כמים נוכח פני ה' ,פלגי מים תרד עינינו על
בצרות כאלה של עם ישראל?
`mixwi mig
חטאתינו ועוונותינו ופשעינו ועל רבוי צרותינו ,עד
וכל
הכסף
כל
לוקחים
!
ישראל
והיום הוא מנהיג
˙¯‰ÙÈ ÔÈÚ· ‡ ÂÓ
אשר נזכה לרצות ולפייס אותך שתמחל ותסלח
הכבוד וכל הגדולה של ברסלב ,ואני  -אני המנהיג!
ÔÂÏÚ‰ ÌÂÈ˜ ÔÚÓÏ
ותכפר לנו על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו
יש הרבה מנהיגים ,אבל זה לא ברסלב ,ברסלב
·ÔÂ·˘Á ,¯‡Â„‰ ÈÙÈ Ò ÏÎ
שחטאנו ושעווינו ושפשענו לפניך ,ותעקור ותשבר
יש מעט .אבל זה טוב" ,טוב מעט לצדיק"!
89-2255-7
ותבטל כל הגזרות שאינם טובות מעלינו ,הן אותם
אוי ,צריך ללכת לכל השקרנים ,שידעו מה זה.
שכבר נגזרו הן אותם שרוצים לגזור ,חס ושלום ,עד
המתנגדים בראש-השנה היה להם בזיון ,הם באו
שנזכה שיתגדל ויתקדש שמך הגדול על ידינו תמיד.
לזרוק אבנים ,אז הם שמעו את התפילות שלנו
וכשם שענית למשה רבנו ואמרת לו ביום-
בראש-השנה והנגונים והזמירות ,אז הלכו בלי
אבנים .נפל עליהם פחד(‡Â·È Í˘Ó‰‰) ...
הכפורים בשמחה' ,סלחתי' כן תתרצה ותתפייס לעמך
ישראל ביום הכפורים ותענה ותאמר להם 'סלחתי' ,בשמחה וחדוה רבה
ויגדל שמך עד עולם ,עד שנזכה במחרת יום הכפורים שיהיה ראוי לקרותו
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שם ה' באמת לאמתו ,על-ידי שיגדל בו שם ה' לנצח על-ידי המחילה
כפי שכל אחד זוכה לפעול ביום הכפורים בבקשת "סלח נא" ,היינו כפי
והסליחה של יום-הכפורים ,ועל-ידי ביטול כל הגזרות וכל הצרות מעלינו,
שזוכה לפעול אצל השם יתברך על מחילת חטאיו ועוונותיו ,כן הוא זוכה
שאז דייקא שמך הגדול בשלמות כאשר הודעת לנו על-ידי חכמיך הקדושים
]זכרונם לברכה[ זכותם יגן עלינו:
לקדושת חנוכה .כי קדושת חנוכה נמשכת מן הסליחה של יום הכפורים ,כי
חנוכה מרמז על חנוכת בית המקדש .היינו שעל ידי קיום מצוות נר חנוכה,
כמבואר בסעיפים הקודמים ,ובפרט כמבואר בסעיף ג' ,עניין חנוכה ,על ידי
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זה זוכה להמשיך קדושת בית המקדש .ולזאת זוכים על ידי פעולת סליחה
שנה טובה ורפואה וישועה לכבוד ...מחמד עיני השוכן בלבי תמיד מר ...
ומחילה של יום כיפור ,כמבואר בלקוטי מוהר"ן חלק שני )סימן ז'( בתורה
הנושא את נפשו אל נתיבי החכמה של החכם האמת ,אב לכל החכמים
"כי מרחמם ינהגם".
יחידי הדורות ,נחל נובע אשר בחכמתו הנוראה מאיר עיני ישראל ,איך
ועיקר קדושת בית המקדש שממשיך בחנוכה ,היא הזכיה בדעת אמתית
לצאת מהחושך ומשטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות וטעות
לדעת ולהודיע )דברים ד ,לט( "כי ה' הוא האלקים" .היינו שידע ויאמין
ושווא ושקר .בעבור זה ,בחר בו ה' וסיבב סיבות רבות ופלאות גודלות ,עד
שכל הענינים שנדמה לו כי נפעלים הם בדרך הטבע ,כולם בהשגחתו
שנתבסס ונתבסם החיבור והיחוד הקדוש שלנו אשר מזה נולד לנו ילד פלא,
הפרטית יתברך הם .ורק כדי לנסות את האדם אם יאמין בהשגחה פרטית,
הנקרא "יב"ה הנחל" ,שהכל מתפלאים ,משתאים ומשתוממים עליו,
הלביש השם יתברך את השגחתו בדרך הטבע ,הן בכלל הן בפרט .וצריך
ומקבלין אותו בחיבה וחדווה רבה ,כי הוא משקה את ישראל מימי אמת,
לדעת ולהאמין שהשם יתברך הוא בורא כל העולמות וכל הנבראים ,ומנהיג
שמהם תצמח הגאולה בקרוב .ה' ירפאהו בשלימות וישמרהו מכל רע ומכל
ומושל בהם לבדו וכל הסבות ,מאורעות והרפתקאות בכלל ובפרט ,הכל
מחלה וכאב אמן ואמן .ברוך הטוב והמטיב ,ברוך רופא חולים ,אנחנו
נפעל בהשגחתו הפרטית בלי שום חיוב טבעי כלל .וצריך לדעת ולהבין
חייבים להודות ולהלל לה' על כל הטוב אשר גמל עמך ועם כל ישראל ,אשר
ששום נברא אינו יכול לעשות טובה או רעה בלי השגחתו יתברך .כך מבואר
שם נפשך בחיים ולא נתן למוט רגליך.
בלקוטי הלכות.
על כן ,כאשר האדם זקוק לטובה או להנצל מרע ,יפנה רק אל השם
יתברך בתפלה ובקשה .כי מלבדו אין כח שיוכל להושיעו מן הרעה ,ומלבדו
יתברך אין כח שיוכל להיטיב עמו .ועל ידי הדעת האמתית הזאת נצולים
מעוונות ,שזה עיקר הרחמנות על ישראל .היינו שעיקר הרחמנות על יהודי
הוא שיזכה לדעת אמתית ,לדעת כי ה' הוא האלקים ,כמבואר למעלה
לעילוינשמתמרתבלרהבתדיאמנטא,ת.נ.צ.ב.ה.
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