
����  ·Ú¯ È�˘ Ú·˘...  
שהוא , על ידי הרע של תאוות ממון

על ידי זה נבלע , בחינת שבע שני הרעב
, ונשכח כל השפע והעשירות שחננו השם

והוא מלא , ולא נודע אצלו העשירות כלל
Ó¯·‰ בחינת , דאגות כבתחילה ויותר

‰‚‡„ ‰·¯Ó ÌÈÒÎ�.  
והתיקון הוא רק על ידי הצדיק  ����

שעיקר תיקון ,  יוסףשבדור שהוא בחינת
והוא נותן עצה , תאוות ממון על ידו

, להעשירים שינצלו משבע שני הרעב
על ידי שיתנו צדקה , מרעבון תאוות ממון

ועל ידי זה ינצלו מתאוות , לעניי העיר
והעשירות שלהם יתקיים ולא , ממון
  .חס ושלום, יכלה

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-‰Ò¯ÙÂ ÔÂÓÓ  ,È"‚(  
  
���� ¯· Â¯·ˆÈÂ...   

זוכה לברר השינה , ל"צדיק הנזה ה
והוא מחזק . ולפתור חלומות בשלמות

, ונותן עצה לכל מי שרוצה לחוס על נפשו
אזי יזדרז , שבעת שמתעורר בו איזה טוב

וימהר לחטוף תורה ומעשים טובים כל 
כדי שיהיה לו לפיקדון לימי , מה שיוכל

שהם ימי הרע , חס ושלום, הרעב
החיות שאז יוכל ל, שעוברין על האדם

את עצמו בהטוב שקיבץ בתחילה בימי 
שזה בחינת העצה שנתן יוסף , נעוריו

ÏÎÂ‡‰ ‰È‰Â ' וכוÂ¯·ˆÈÂ ·¯ הצדיק 
 ÔÂ„˜ÈÙÏוכו' .  

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,Ó"‡(  
  
���� ˘˘ È„‚· Â˙Â‡ ˘·ÏÈÂ...   

כל זמן , אפילו הצדיקים הגדולים
עדיין יש , שלא עמדו בנסיון כראוי להם
עוד איזה להם לחוש אולי יש בהם 

  .אחיזה מהבגדים הצואים
כשזוכין לעמוד , אך אחר כך ����

אז לא די שזוכין , בנסיונם כראוי
להפשיט מעל עצמן הבגדים הצואים 

, בשלמות וללבוש בגדים לבנים ונקיים
ÂÊÚÈÂ· : שזה בחינת מה שנאמר ביוסף

‰„È· Â„‚· ,ואחר כך כתיב : Â˙Â‡ ˘·ÏÈÂ
˘˘ È„‚· ,ל"וכמאמר רבותינו ז .  

 גם שזוכין שיש להם כח אף ����
להפשיט הבגדים הצואים מתלמידיהם 

, וחבריהם ולהלבישם בגדים נקיים
בבחינת לכולם נתן לאיש חליפות שמלות 

  . הנאמר ביוסף אצל אחיו
) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,Ó'(  

  
����  ÛÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ÛÒÂÈ Ë˜ÏÈÂ..  

כל העשירות של כל העולם נמשך רק 
ול שזוכה להשיג התבוננות גד, מהצדיק

ועל כן כל . בתורה על ידי העשירות

העשירות של כל העולם מגיע רק לו 
ÛÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ÛÒÂÈ Ë˜ÏÈÂ בבחינת , לבדו

  .ועל ידו נמשך העשירות לכל העולם', וכו
ומחמת שהעשירות נמשך  ����

מהתיקונים שממשיך הצדיק על ידי 
על ידי , שעוסק לעורר בני אדם משנתם

שמספר ספורי מעשיות ומלביש בהם 
  .השבעים פנים לתורה

עד שאי , ויש בני אדם שנפלו כל כך ����
ומוכרח בשביל , אפשר לעורר אותם בזה

זה לספר ספורי מעשיות של שנים 
  .קדמוניות

ומשם נמשך בחינת כסף וזהב של  ����
כי כסף נמשך מבחינת ספורי , העשירות

, מעשיות שמלביש בהם השבעים פנים
וזהב נמשך , ·˜¯· ˘�ÌÈשהם בחינת 

נת הספורי מעשיות של שנים מבחי
  .קדמוניות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ומחמת שעיקר הגאולה האחרונה  ����

, יהיה על ידי בחינת ספורי מעשיות אלו
שעל ידן יכולין לעורר הכל משנתם 

שבזה תלוי , ולקרבם להשם יתברך
  .הגאולה
ÂÏ‡‚˙ ÛÒÎ· ‡ÏÂ , ÈÎ: על כן כתיב ����

·‰Ê„ ‡¯ËÒÓ Ì‡ ,כמבואר בכוונת פסח ,
 ראשונה היתה מבחינת ספורי כי גאולה

שהם בחינת , מעשיות של בקרב שנים
, וגאולה אחרונה מסטרא דזהב, כסף

  .ל"כנ

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-‰Ò¯ÙÂ ÔÂÓÓ  ,"‡(        
        
        
        
 היה ,ב רבי נתןהררינו בימי מו    ☺☺☺☺

, ניק'שלומנו שהיה יריד אחד מאנשי
ואחר ,  בשביל פרנסהםנוסע על הירידי

, שהיה טורח כל היום וכשבא לביתו
היתה אשתו מכבדתו בחרפות וגדופים 

וגם לא היה לו מוכן אכילה , כראוי
ופח , לווהבית היה מֻפזר ֻכ', כרצונו וכו

ולא הכינה , האשפה ֻמנח באמצע הבית
ניצע 'כי היא היתה שלימזל, שום מאכל

  ].כנוי לאדם ביש מזל[

כי היה , והיה מלא יסורים מזה    ☺☺☺☺
יגיעה כל פנים אחר טרחה ו כל על, בדעתו

פנים בלילה מנוחה  כל שימצא על, היום
. ל"כנ, ולבסוף לא מצא מנוחה, בביתו

שלא , ל"ת ז"וספר צערו לפני מוהרנ
  .ניחא לו החיים בשביל זה

מי מורה :  ואמר לו,ת"ענה מוהרנ    ☺☺☺☺
 שכאשר תגיע ,יר ולתאר לעצמךילך לצ
:  תמצא הכל כאשר אתה חפץ,לביתך

, פה ומֻסדרנקי וי, חם ונעים, הכל מאיר
ברוך 'ואשתך תקבל את פניך בברכת 

ומיד תכין לפניך על , באהבה וכבוד' הבא
ולאחר , לחן מאכלים טובים וטעימיםהֻש

מכן כאשר אתה בא לביתך והכל הפוך 
; אזי אתה המום וכועס, ממה שחשבת

, ר לעצמך את ההפך הגמוריאתה תצי
שכאשר תבוא לביתך תמצא הכל חשוך 

פח האשפה ֻמנח , ֻסדרלא נקי ולא מ, וקר
ואשתך באה למולך ', באמצע הבית וכו

-ודבר, והיטב מחרפת ומגדפת אותך
ר יאז אם תצי; מאכל לא תמצא כלל

ואז כאשר תבוא לביתך , לעצמך כך
כך גרוע  שבכל זאת זה לא כל, ותתבונן
 זה בכל זאת לא כל, ירת לעצמךיכמו שצ

והמצב בבית , כך קר כך חשוך ולא כל
ירת ים כמו שצוכך נורא ואי הוא לא כל

שאשתך , וכן תכין עצמך לכך, לעצמך
אינה מכבדת אותך כמו שתארת לעצמך 

מאכל אתה -ואיזה שהוא דבר, מראש
חתיכת לחם ומעט מרק , בכל זאת מוצא

וכן ,  אזי יהיה לך הרבה יותר קל-' וכו
  .הוה

)‰˙ÂËÓ˘ ,Î"Á(  
  

  

  

כשבא צדיק גדול ונורא שמגלה  ����
תורה שאי אפשר חדושים נפלאים ב

שרואין שהיא רק , לסתרן בשום אופן
תורה מן השמים שאי אפשר בשום אופן 

אזי מתחלה , לגלות כזאת בשכל אנושי
  .חותרים החולקים להתלוצץ מהם

כי , אבל כשרואים ששניהם קהות ����
אף על פי כן הלא הכל רואים שנמצא 
בהם חדושים נפלאים שאי אפשר 

מה אזי דרכם לומר , להתלוצץ מהם
חידוש בודאי ידוע שהיה חכם גדול 

וכל החדושים שגילה הוא רק , ונפלא
  .חס ושלום, מעצם חכמתו ולא בצדקתו

אבל הצדיק אמתי מתפלל על זה  ����
לזכות להמשיך התגלות התורה , תמיד

שהיא בחינת אש מן , אמתית מן השמים
וגם שלא יוכלו החולקים . השמים

להכחיש האמת ולומר שנאמר הדברים 
  חס , בלי יראה אמתית, ק  על  פי  חכמהר

  

‰„È¯È  
‰ÈÏÚ Í¯ÂˆÏ  

·ÏÒ¯·Ó ÔÓÁ	 È·¯ Ï˘  
¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ ' ' ' '¯ Ô· ¯Ò„‡ ·„ Ï‡¯˘È¯ Ô· ¯Ò„‡ ·„ Ï‡¯˘È¯ Ô· ¯Ò„‡ ·„ Ï‡¯˘È¯ Ô· ¯Ò„‡ ·„ Ï‡¯˘È ' ' ' '‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ , , , ,ˆÊˆÊˆÊˆÊ""""ÏÏÏÏ        

  עלון
  ט"של

  מקץ

ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡  Ò·"„  

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



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, ל"וזה מֻרמז במאמר רבותינו ז. ושלום
. È��Ú 'È��Ú ‰: שדרשו על שהתפלל אליהו

È��ÚÂ שתרד אש מן השמים È��Ú : ופרשו
היינו , שלא יאמרו מעשה כשפים הם

רק , שלא יתלו בשום תחבולה אנושית
הכל יודו ויאמרו האמת שהוא שפע 

  . ממעל תורה מן השמיםאלקי
) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡- ˜È„ˆ -Ú '(  

  
  

  

מה שיהיה ]: רבינו הקדוש[ אמר ����
אבל זה פעלתי אצל , נעשה עמי איני יודע

השם יתברך שהגואל צדק יהיה מיוצאי 
והזהיר מאד , ואמר זאת ברבים. חלציי

לכבד ולהחזיק בחשיבות גדול את בניו כי 
ויהיו גדלים , הם אילנות יקרים מאד

גם . ם פרות טובים ונפלאים מאדמה
אמר שיוצאי חלציו לקח מעולם 

  .האצילות
)Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ„‚ ,Ú¯"„(  

  

  

  

כפי שכל אחד זוכה לפעול ביום  ����
היינו כפי , Â�Ï ÁÏÒהכפורים בבקשת 

יתברך על מחילת ' שזוכה לפעול אצל ה
כן הוא זוכה לקדושת , חטאיו ועוונותיו

  .חנוכה
כת מן כי קדושת חנוכה נמש ����

כי חנוכה , הסליחה של יום הכפורים
היינו שעל . מרמז על חנוכת בית המקדש

כמבואר , ידי קיום מצוות נר חנוכה
ובפרט כמבואר , בסעיפים הקודמים

על ידי זה זוכה , ענין חנוכה', בסעיף ג
  .להמשיך קדושת בית המקדש

ולזאת זוכים על ידי פעולת סליחה  ����
 בלקוטי כמבואר, ומחילה של יום כיפור

ÈÎ בתורה ) 'סימן ז(ן חלק שני "מוהר
Ì‚‰�È ÌÓÁ¯Ó.  

ועיקר קדושת בית המקדש  ����
היא הזכיה בדעת , שממשיך בחנוכה

) ט"ל', דברים ד(אמתית לדעת ולהודיע 
‰ ÈÎ 'ÌÈ˜Ï‡‰  ‡Â‰ . היינו שידע ויאמין

שכל הענינים שנדמה לו כי נפעלים הם 
כולם בהשגחתו הפרטית , בדרך הטבע

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

הן , יתברך את השגחתו בדרך הטבע
וצריך לדעת ולהאמין . בכלל הן בפרט

שהשם יתברך הוא בורא כל העולמות 

ומנהיג ומושל בהם לבדו , וכל הנבראים
מאורעות והרפתקאות , וכל הסיבות
הכל נפעל בהשגחתו , בכלל ובפרט

וצריך . ˘ÈÏ·ÏÏÎ ÈÚ·Ë ·ÂÈÁ ÌÂ הפרטית 
לדעת ולהבין ששום נברא אינו יכול 
לעשות טובה או רעה בלי השגחתו 

  .כך מבואר בלקוטי הלכות. יתברך
כאשר האדם זקוק לטובה , על כן ����

יתברך ' יפנה רק אל ה, או להנצל מרע
ÏÎÂÈ˘ ÁÎ ÔÈ‡ Â„·ÏÓ ÈÎ . בתפילה ובקשה

‰Ú¯‰ ÔÓ ÂÚÈ˘Â‰Ï , ÔÈ‡ Í¯·˙È Â„·ÏÓÂ
ÂÈ˘ ÁÎÂÓÚ ·ÈË‰Ï ÏÎ . ועל ידי הדעת

שזה , האמתית הזאת נצולים מעוונות
היינו שעיקר . עיקר הרחמנות על ישראל

הרחמנות על יהודי הוא שיזכה לדעת 
, הוא האלקים' לדעת כי ה, אמתית

דעת אמתית . כמבואר למעלה בסעיף זה
‚ÌÈ„ÏÈ· Ì זאת צריך להכניס 

ÌÈÁˆ� Áˆ�ÏÂ ¯Â„Ï ¯Â„Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙·Â ,
זה זוכים להשגות גדולות ועל ידי 

  .ÌÈÙÈ˜Óהמכונות , ואמתיות
והשגות אלה הם עיקר שעשועי  ����

עולם הבא ולאלו אפשר לזכות על ידי 
הדלקת שמן הקדוש של נר חנוכה 

‰�ÂÓ‡· ÌÈÓÈÈ˜Ó˘ , ביראה ואהבה
ועל ידי זה גם זוכים לפרנסה . כראוי

  היינו .   מן הרצון העליון    קדושה שנמשכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הפרנסהשזוכים לדעת ולהאמין ש
נמשכת ברצונו יתברך ובהשגחתו 

ועל ידי פרנסה . שלא על פי טבעהפרטית 
היינו , זוכים בעת האכילה לרצון מופלג

לגעגועים וכסופים ללא שיעור אל השם 
, וזאת יוכל להבין כל אדם. יתברך

אפשר , כמבואר למעלה, שלחנוכה כזאת
ת רק על ידי התקרבות אמתילזכות 

היינו , ¯È˙Ó‡ ÔÓÁ שהוא לצדיק אמת
, שיכול להכניס בכל אדם לפי מדרגתו

שזה עיקר הרחמנות , דעת אמתית
כמבואר , שאפשר לרחם ולהיטיב

 .למעלה
)  ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ-‰ÎÂÁ  ,„'(  

  
  

  

וזכנו ברחמיך הרבים לקדושת ...  ����
ותעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה , חנוכה

 ביום לפעול בקשתנו ומשאלותנו לטובה
שתמחול ותסלח , הכפורים הקדוש

, לעוונותינו ולעוונות עמך בית ישראל
ÁÏÒ , ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנה

Í„ÒÁ Ï„Â‚Î ‰Ê‰ ÌÚ‰ ÔÂÂÚÏ ‡� , ¯˘‡ÎÂ

‰�‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓÓ ‰Ê‰ ÌÚÏ ˙‡˘� ושם 
סלח נא , Ó‡ÈÂ 'Í¯·„Î È˙ÁÏÒ¯ ‰: נאמר

מחל נא כפר נא על כל חטאתינו 
נו ושעווינו ועוונותינו ופשעינו שחטא

  .ושפשענו לפניך מנעורנו עד היום הזה
חנני אלקים כחסדך כרוב רחמיך  ����

מחה פשעי הרב כבסני מעווני ומחטאתי 
הסתר פניך מחטאי וכל עונותי , טהרני

ונזכה על ידי המחילה והסליחה . מחה
של יום הכפורים לקבל על ידי זה קדושת 

שהם חנוכת , ימי החנוכה הקדושים
להמשיך עלינו בימי החנוכה ונזכה , הבית

  ...קדושת הבית המקדש 
)· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'Ê'(  

  
  

  

, מלא רחמים, רבונו של עולם ����
אשר אתה עושה נפלאות בכל , עושה פלא

וכבר עשית עם ישראל נסים , עת
, ונפלאות גדולות ונוראות בכל דור ודור

רחם עלינו בדור הזה בצוק העיתים הללו 
מה מאד אשר האמונה הקדושה נפג

ורבים מבני עמך , בעוונותינו הרבים
עשה עמנו נפלאות וזכנו , ישראל נכשלו

לחתור ולגלות המים עמוקים שהם עצות 
שעל ידם גדילה , עמוקות עצות אמיתיות

  .האמונה הקדושה
ונזכה לחפש את עצמנו תמיד בכל  ����

, איך אנו אוחזים באמונה הקדושה, עת
 ולהתחזק באמונה יתירה בכל עת בתום

ונזכה להעלות , כרצונך הטוב, לבב באמת
האמונה הנפולה ולתקן כל פגמי האמונה 
ותתגדל ותתחזק האמונה הקדושה בכל 

  .עוז ותעצומות
ונזכה להאמין בך ובצדיקים  ����

, באמונה חזקה ונכונה, האמיתיים
באמונה שלמה וקדושה זכה ונכונה צחה 

בלי שום בלבולים , וישרה וברורה
  .כללומחשבות חיצוניות 

ונזכה להמשיך רפואה שלימה לכל  ����
‡Ï �‡ ' חולי עמך בית ישראל ובפרט וכו

 ‡� ‡Ù¯לו רפואת הנפש ורפואת הגוף ,
והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואיו ולכל 

ותבטל ותסיר כל , מכאוביו וכל מכותיו
המכות המופלאות וחולאים רעים 
ונאמנים מעליו ומעל כל חולי עמך 

 שלמה מן ותשלח לו רפואה, ישראל
וכל אותן הנפשות אשר כבר ; השמיים

ובאו עליהם המכות , הפלאת את מכותם
המופלאות שאין מועיל להם שום רפואה 

ולא שום , ולא תפלה וזכות אבות, בעולם
אשר כל זה נמשך מפגם , צעקה ואנחה

¯ÔÚÓÏÂ Í�ÚÓÏ ÂÈÏÚ ÌÁ ' ‡�‡ ‰, האמונה
ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÏÎ , ועשה עמו

דל חסדך נפלאותיך פלאי פלאות כגו
כי אל , ותסיר המחלה מקרבו, הנוראות

ותשלח לו , מלך רופא נאמן ורחמן אתה
ולכל חולי ישראל רפואה שלמה מן 

כי אל מלך רופא נאמן ורחמן , השמים
  .רבונו של עולם, אתה

)· ÏÁ‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'-ˆ˜ ·˙ÎÓ "·(  

ìàøùé úéá åðéçà  
íëìù ïåìòä úà åìéöä  

åîåé÷ ïòîì äôé ïéòá àð åîøú  
  

øàåãä ÷ðá , ïåáùç89-2255-7  

  ÌÈ�ÂÏÚ ˙ˆÙ‰  :050-948183) ¯È‡Ó  (  Â‡052-332810 , 02-5829086) Ï‡ÎÈÓ  /  (˙.„ .13271 ÌÈÏ˘Â¯È 91131   /   ˙ÂÓÂ¯˙ :¯‡Â„‰ ˜�· , ¯ÙÒÓ ÔÂ·˘Á89-2255-7  


