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 )יח, מד( ...ויגש אליו יהודה
ידי שנתקבץ יהודה  קון עליקר התישע, וזה בחינת ויגש אליו יהודה

כי דוד . סףובחינת משיח בן דוד שבא מיהודה ומשיח בן י, קריסף שהם העווי
כי הוא נעים , בחינת תהלים שנאמר בעשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה

סף בחינת בית ומחה שבלב שזה בחינת יכי התלהבות הש, ת ישראלוזמיר
דאה שזה בחינת דוד ודה והוידי דבורי ת  הוא עלוקר התגלותיע, סף להבהוי

 ועל, לוח גד כֹוכי הדבור יש ל, תות ותשבחוהוא בשיר-ברוך-שושרוה להקד
וכתיב דאגה , בחינת שמחה לאיש במענה פיו, קר התגלות השמחהיידי זה ע

קא ית יהלל פי דיווזה בחינת ושפתי רננ. מחנהב ישואיש ישחנה ודבר ט בלב
 שכתוב הפעם ו כמ,דאהושכל זה בחינת דוד שיצא מיהודה שנקרא על שם ה

 .) מז-'  הודאה ו-לקוטי הלכות  ('דה את הוא
  

 )ה, מה( ...ועתה אל תעצבו

כי . ך כלל הקבוץ הוא גם כן בכלל צדיקוכל מי שבא אל הצדיק בת
 בכל אחד מישראל נֻקדת האמת שהוא כי יש. לם צדיקיםובאמת ועמך כ
אך . 'ר השמחה בחינת שמחו צדיקים בהוששם מק, בחינת צדיק

מחמת מרירת הגלות בכלל ובפרט נעלם בחינת צדיק שיש אצל כל 
שמתקבצים אל הצדיק שהוא איש אשר רוח  אבל תיכף. אחד

ועל ידי זה . מאיר בחינת נֻקדת צדיק שיש אצל כל אחד, וב
וזה בחינת . ר צדיקים ישמחוינת אנתרבה השמחה בח

כי מאחר ,  ועתה אל תעצבו:סף לאחיוומה שאמר י
כין להתקבץ יחד אל הצדיק האמת בחינת ושז
ד רק צריכים ודאי אין להתעצב עובו, סףוי

ת צדיקים ישמח ובחינת ברב, לשמֹח הרבה
ברכת הודאה הלכות  –לקוטי הלכות (העם 

 .) סה- צדיק - לפי אוצר היראה  אות מב-' ו
  

 )ה, מה( ...םכי למחיה שלחני אלֹקים לפניכ
ל שנתפזרו השבטים בכל "תינו זו שאמרו רבוכמ

סף במסירת נפש אם ליהרג חס ושערי מצרים לבקש את י
סף וד יולה בכביקון למה שפגמו תחיוזה היה ת' ם וכווושל

סף וזכו לכל טוב על וודע להם יועד שעל ידי זה זכו שנת. הצדיק
 כן צריכין בכל וכמ. 'י למחיה שלחני אלֹקים לפניכם וכו בבחינת כ,ויד
סף וולחפש מאֹד מאֹד את הצדיק האמתי בחינת י טט ולבקשור לשור ודוד

קר החיות והקיום והשארית של יכי ע. פוש במסירת נפש ממשיבכל מיני ח
 הכל על ידי הצדיק האמת בחינת ,ת התלויים בהםולמוכל ישראל וכל הע

ועל ידי זה .  ומתקרבים אליוותוצאין או עד שמול לבקשכין ישראוסף שזוי
קק וכה ומחכה ומשתואשרי הז. כין לגֻאלה שלימה ולהשיר שיתער לעתידוז

 - לפי אוצר היראה  כב אות-'  הלכות כבוד רבו ג-לקוטי הלכות (לזה באמת 
  .) קלט-צדיק 
  

 )יג, מה( ...די במצריםווהגדתם לאבי את כל כב
כן  ועל. ד דקֻדשה במצריםות הכבושזכה להעל -יקא יד' דיוכב'... 

המת מצרים וד מזורא עי להתיוכי אין ל. 'רדתם את אבי הנהוומהרתם וה'
ד ות הכבומאחר שכבר הקדמתי לפניהם וזכיתי להעל, שלא יתגברו על בניו

ם שם עד יודאי מעתה יוכלו בני ישראל להתקיוכן ב על) דגלותא(מזילותא 
ד דקֻדשה נפל וקר הגלות הוא מה שהכביכי ע, דושיצאו משם ויעלו את הכב

שגם עתה זכיתי ' די וכוווהגדתם לאבי את כל כב: כן אמר להם ועל. אליהם
ם י יוכלו להתקיוכי בכֹח, דוירא מהם עיידי זה אין להת ועל. דות הכבולהעל

 הלכות -לקוטי הלכות  (ד לישראל בשלמותור הכבועד הגֻאלה עד שיחז
 .) מג-' בציעת הפת ה

  
  
  
  

  )ד, מו( ...אנֹכי ארד עמך מצרימה ואנֹכי אעלך גם עלֹה

קר הוא יוע, ד גלות ישראלוומובן בספרים שבזה הפסוק מֻרמז כל ס... 
ד וקר סי שזה ע,ברים על איש הישראליות העות והירידוגלות הנפש כל העלי

, הגלות והגֻאלה שהכל בבחינת אנֹכי ארד עמך מצרימה ואנֹכי אעלך גם עלֹה
קר הוא התחזקות שצריכין יוהע. כמובא, בחינת ירידה תכלית העליהשזהו 

להתחזק מאֹד מאֹד בתֹקף התגברות מרירות הירידה עד שנדמה שכמעט 
 אליו כי ו ויקרבושיעויתברך וי' יקא משם ירחם עליו הישד, םוכמעט חס ושל

' אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה:  שכתובווכמ. ' וכוואת עמ' ש הולֹא יט
כן  זֹאת אשיב אל לבי על' חלתי מהוואֹמר אבד נצחי ות: וכתיב. ' וכויסעדני

וכן . 'כי לֹא תמנו כי לֹא כלו רחמיו חדשים לבקרים וכו' חיל חסדי הוא
יקא כשישראל הם יל מבֹאר שד"תינו זוובפרט בדברי רב, בפסוקים רבים

קא יש סבר ותקוה לישועה יאז די, םובתכלית הדחקות והצרה חס ושל
וכן . ן שםיעי, יקאיד' מן הארץ' שאמרו במדרש על פסוק ועלה ווכמ. להוגד

 וכמ, יתברך מהפך המכה לרפואה' כי ה, הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן
 -לקוטי הלכות (' אנֹכי ארד וכו: ל וכל זה מֻרמז בפסוק"תינו זושאמרו רב

 .)  כג-' הלכות שילוח הקן ה
  

  )כו, ותות ומופתים א–כוכבי אור ( 

ל בחֹרף "נו זיפעם אחת היה רב...     �      
 ות בתודו ובא איש אחד וקבל לפניו א,על ברית מילה
 רחמנא ,תה ערל אחד להמיר דתהואשר פתה א

תה בכל הכפרים ופש אי וכבר ח. ונאבדה,לצלן
ל שנמצאת "נו זי רבוויאמר ל. ולֹא מצאה
 ואשר לֹא עלה על דעת, ומר דעירואצל הכ

 ויען כי חי את,  זֹאתומר יעשה לושהכ
לכים ול איך ה"נו זיב מאֹד ואמר אל רבובט
 שיסעו שני אנשים תכף עם ווהשיב ל. לבקשה

   , תעמֹד בחוץומר ובתוהחֹרף סמוך לבית הכ-עגלת
. תם תכף תתרצה לנסֹע עמם לביתהווכשתראה א

  . וכך הוה
דע הדבר ווכשנ. ד על סֻעדת ברית מילהור ישב ע"וואדמ    �

ת לילך ללחֹם עם היהודים ות וקרֻדמוקחו מקל ל,להערלים דשם
 ולקחתה בחזרה בחזקה ונפל על ,מרואשר לקחו את הנערה מבית הכ

ת ול שלא יפחדו רק יקחו בידם גם כן מקל"נו זיואמר רב. לוהיהודים פחד גד
כשראו הערלים את . ולצאת כנגדם ויפחדו הערלים מהם וילכו להם וכך הוה

 אף שלא היה שום ,הלכו להם תוגם כן במקלצאים כנגדם ומעט היהודים י
תה עם בחור בעל ול לשדך א"נו זיואחר כך השתדל רב. דרך הטבע לזה

 תשמֹר את עצמך אם :והזהיר להבחור ואמר, מלאכה אחד סנדלר משם
, ן הזה שרצתה להמיר דתהושה בבזיייזדמן לך איזה קטטה עמה שלא תבי

 ולדו לווכן הוה שנ. ביםו ממנה בנים טובעבור זה אני מבטיחך שיהיה לך
  .רהומדים ֻמפלגי תובים רבנים לוממנה בנים ט

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

בך ": גון של רבי אברהם בר נחמןירר נורבי ישראל מש[                           
  ].."נו נגילה ונשמחה בךיבך רב ,נו נשמחהיבך רב, נו נגילהירב

 .פה מן הים איך שאנחנו צריכים לשמֹחינו מרגישים טאם היי, יוה
, שמחה, שמחה, שמחה: מרמז לנו, ש מרמז לנו ברמזים קצריםונו הקדיורב

  .רקודים, רקודים, רקודים. שמחה
איש , ש צדיקוהוא היה איש קד, גוניםירבי אברהם בר נחמן הוא עשה נ

גון של רבי יה הנז. גון אחריהוא עשה בכל פעם נ. לֹא שקר, אמת ברור, אמת
, לֹא. יםיגון היה קישבים שזה הנוהם ח, דעיםולם לֹא יוהע, אברהם בר נחמן

גון חדש והוא שמע י הביאו נ!גון הזהילה את הנירבי אברהם בר נחמן הוא ג
, "'נו נשמחהיבך רב'ב בשביל לנגן וזה ט", גוןיאז הוא לקח את הנ, גוןיאת הנ
בך "ו ילם מנגנים עכשוגון וכל העי הנם נשארוסיף את המלים ועד היווהוא ה

  !גון הוא של ברסלבידעים שזה הנו הם י,"נו נגילהירב

  העלון טעון גניזה  ח"תרמ עלון -  פרשת ויגש- ד"בס
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לו יאפ. לור גדוהוא הכניס בהם א. חפשיים, קיםוהוא הכניס חיות לרח
, זה משמעות הרבה". נו נגילהיבך רב "-נו יאבל ברב,  שאנחנוושאנחנו כמ
אין , שום רפואה, קנהשום ת,  אין לנו שום תקוה- שאנחנו ואנחנו כמ

הוא , רבי אברהם בר נחמן, אבל הוא ?ת כאלה יש רפואהולמחל, מה! רפואה
גון והוא יאז הוא לקח את זה הנ, תות כל המחלול לרפאונו יכימצא שרב

נגילה  "-לים לשמֹח ואז כבר יכ, לםונו בעיל שיש רבור גדוהאיר בלבנו א
  !" ונשמחה בך
לם בכפירה ולֹא היה והיה מתמלא כל הע! לם ֻחרבןו היה כל הע-אם לֹא 
 הוא מכניס אמונה בכל ובדבור אחד של, שונו הקדיורב. לםואמונה בע

ת בכל וישוע, לםות בכל העורפוא, לםומכניס תקונים בכל הע, לםוהע
  ! לאומן.. א אליורק ב, א אליוב.  לכל אחד,לםוהע

לה לנו את יש גונו הקדיורב, אנחנו מצד אחד נפלנו ונתרחקנו מאֹד, יוא
תר גרוע מן ום יוושל-זה חס. כפירה, רסותולם אפיקולה שיהיה בעיהוא ג, זה

נו ילם רבוכרח לרדת לזה הע יתברך ראה שֻמ'אז ה. כפירה,  אין אמונה-הכל 
לחדש , תול להאיר בנו אמונה ותשובה ורפואוהוא יכ! פאוזה הר, שוהקד

  .תנווא
  !לםוש כל העול לכבו הוא יכובכל דבור של

, לםומה שלא היה מע, תנוומחיה א, תנווש הוא רק מחזק אונו הקדיבר
? מי מתקן". לים לתקןותאמין שיכ, לים לקלקלואם אתה מאמין שיכ"

  !" אני אתקן-בא אלי ? קלקלת", לה את זהיהוא ג! נוירב
ש הוא ונו הקדיורב, ד וכסףורק גאוה וכב, דעים כלוםומדים הם לֹא יוהל

ל ואני יכ, א אליורק ב,  שאנחנוותנו כמופא אווהוא ר. ןורק אמונה ובטח
  ...תךות אולרפא

ד לֹא נתגלה וש עונו הקדירב, תורותר מכל הדואיך כאן אנחנו זכינו לי
 יתברך ברא את 'ה. ק מאֹדואבל פה הוא היה רח, הוא היה בשמים, לםובע
ל וש יכונו הקדית האלו ורק רבורו בדות כאלה כמוהוא ראה מחל, לםוהע

  ". נו נשמחהיבך רב, נו נגילהיבך רב", תםות אולרפא
 'דע כלום מהום לֹא הייתי יוושל-אני מרגיש שאני חס, נוילולא רב

אני , תתקרב אלי, א אלירק בֹ, יוא .מן החיים האמתיים, רהומן הת, יתברך
בכל שיחה הוא , מתיקות כזה, ת כאלוו פלא,בשבילך', ן"הרולקוטי מ'עשיתי 

  !הרולל כל התוכ
נו ירב? ל לדבר דבורים כאלהואני יכ, מה. מר את זהוש אונו הקדירב
  )ההמשך יבוא( ..!ןולה שזה אמת ויציב ונכיש גוהקד

  

  )אכילה(

ת ונו תאוידהי, נא דגופאוידי מז-על � � � �                                                   
, בובחינת ריח טנא דנשמתא ונפגם היראה שהוא ונחלש מז, האכילה ושתיה

 ).יז,  אכילה–לקוטי עצות ( נא דנשמתאוקר מזישהיא ע
כיח את ישראל ול להוכחה מהצדיק האמת שיכוידי שמקבלין ת-על � � � � 

 –לקוטי עצות (נא דגופא ונא דנשמתא על מזוזה מגבירין מז-ידי-על, כראוי
 ).יח, אכילה
לבטל ותזכנו , ליםו תרחם עלי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגד,ובכן        ����

ולגבר , נא דגופאוואזכה להכניע מז, ת אכילה לגמרי באמתוולשבר תאו
  . נא דנשמתאות מזוולחזק ולאמץ בכל עֹז ותעצומ

אשר נחלשו מאֹד , תינוודל חלישות נשמודע גואתה י, לםו של עונורב        ����
, עד אשר כל משכבנו נהפך בחליינו, תינו הרבים והעצומים מאֹדונוומאֹד בע

מלא רחמים . ח הסבלעד אשר כשל כֹ, העריך ולספר כללאשר אי אפשר ל
וחזקם ואמצם ביראתך , תינווחוסה על נפשנו ורוחנו ונשמ, עת-בכל
ותמשיך עליהם ריח . ותשפיע עליהם ותשקם משקיא דגנתא דעדן, שהוהקד

ת בחסדך ולם יתהפכו לזֻכיעד אשר כל מעשינו הרעים ֻכ, ריח גן עדן, בהוט
תינו וואמרו רב. ו נרדי נתן ריח: שכתובוכמ, לפניךב ול ויעלו ריח טוהגד
 ירוֻין :ויֻקים בנו מקרא שכתוב. עזב לֹא נאמר אלא נתן, נם לברכהוזכר

ותעזרנו להכניע ולשבר ולבטל עקב דסטרא . מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם
, נא דגופאות אכילה ושתיה מזושהוא תאו, עקב של עשו הרשע, אחרא

שהוא , םושהוא קֻדשת יעקֹב אבינו עליו השל, שהולהגביר עליו עקב דקֻד
ויתגבר ויתעלה ויתחזק , נא דנשמתאושהוא מז". 'עקב ענוה יראת ה"

  . ל יעקֹב על הידים ידי עשוול קוויתאמץ הק
ת אכילה ועזרנו לשבר ולבטל באמת תאו, ב לכלוט, לםו של עונורב        ����
. ש כי חסיתי בךושמרה נפשי והצילני אל אב, רחם עלי למען שמך. ושתיה

ותהיה כל אכילתי , נא דנשמתאונא דגופא ולהגביר מזוזכני מהרה להכניע מז
לקוטי  (וכל לשבע נפשו צדיק א: שכתובוכמ, ושתיתי בשביל קיום הנפש לבד

 ).'תפילה ח', תפילות ב

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

 שום ו כי אין בואי אפשר להשיג והצדיק בעצמ. ..     �                         
ידי -כי על, ות גֻדלתוראולין להבין עֹצם נוידי אנשיו יכ-רק על, תפיסה

לין וידי זה יכ-על, באמת' לכים בדרך הואין שאנשיו הם אנשי מעשה והושר
  .להבין עֹצם גֻדלת הצדיק

אי , ביםו מעשים טולו אם יש לי ואפ,לו מי שהוא למדן וחכם ֻמפלגיאפ
ידי הצדיק האמת ותלמידיו -א אל התכלית הנצחי כי אם עלואפשר לב

  .'ותלמידי תלמידיהם וכו
ר והיה הא,  לברכהונורנו ורבנו רבי נתן זכרובהק מ הֻמולולא תלמיד

  .לם לגמריוהחדש הפלא הזה נעלם ונגנז מן הע
מי . להתקרב אלי הוא דבר נמנע וקשה וכבד מאֹד: "ש אמרונו הקדירב

ודאי יהיה איש כשר וב, לו מי שרק יגע בהםי ואפמיושיתקרב לאנשי של
ל מאֹד יהיה מי שיזכה ולו צדיק גדי בלבד כי אם אפולֹא איש כשר, באמת

  ".להתקרב לאנשים שלי
' קים להוידי הצדיק שמקרב כל הרח-יתברך הוא על' ד הוקר כביע
  . בשלמותודוקר הגדלת כביכי זה ע, יתברך
-על-אך אף, א דבר קשה וכבד מאֹדיתברך הו' ת להוין זה לקרב נפשיענ

פי כן בהכרח לעסֹק בזה כי הוא חיוב על כל אחד מישראל לעסֹק בזה כפי 
אדם שהם בני -לם מֻישב מבניושיהיה הע, לםוכי זה בחינת ישוב הע, ומדרגת

וזה העסק יקר וחשוב . 'ת וכוונוציאם מעוו ולה'הלדעת את , דעה אמתית
 וקר גֻדלתיכי זה ע, לםות שבעודול העבתר מכו יתברך י'המאֹד מאֹד אצל 

אבל מי הוא זה . תר נתקרבים אליווקים ביו יתברך כשהרח'ה של ודווכב
כן צריכים לזה -על. את מי לקרב ואת מי שלא לקרב, שידע איך להתנהג בזה

 ודע לסדר תפלתום כראוי כי מי ייוגם זה קשה לקי, לה ותחנונים הרבהיתפ
  . תולמו תלויים כל העוזה שבל כובפרט על עסק גד, כראוי
 ויד-ח הדעת של הצדיק האמת שעלידי כֹ-כן עסקנו בזה הוא רק על-על

ש הזה ון הקדי איך לעסֹק בעני,יתברך את עיני כל החפצים' יקא מאיר היד
צה ויתברך באמת שזה מוטל על כל אחד מישראל הר' ת להולקרב נפש

יתברך ולהתקרב ' לה שחיוב עליו לשוב ושכמ, יתברך באמת' להתקרב לה
 כן הוא חיוב עליו לדבר עם חבריו ולקרבם אל האמת ו כמ-אליו יתברך 

ידי -אבל אי אפשר לעסֹק בזה כי אם על. ]זה מזה[ ויקבלו דין מן דין ולאמת
 לידע באמת ושיעויתברך שי'  לפני הולין להתפלל תפלתו יכויד- ועל,הצדיק

  . ת המתקרבים אליוו ומהנפשואיך לגרש הרע מעצמ, ין הזהינעאיך לנהֹג ב
  
יתברך יש עליו ' תר להוצה לקרב רשעים ומֻרחקים ביומי שר     �

עור עד ית בלי שווצריך לזה כמה תחבול, עורית מאֹד בלי שולות גדוסכנ
  .  בשלמותושיזכה לפעֹל פֻעלת

תר שכבר הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתגשמו וקים והגרועים ביותן הרחוא
 כי יוכלו להזיק ,תרול ביו חזק וגדוחנם מי שאין כֹאסור לעסֹק בתקו, מאֹד

, תורו רק הצדיק האמת שהוא הרבי והמנהיג האמת של כל הד; מאֹדול
תם ולהביאם אל התכלית ול לתקנם ולהעלו אביר וחזק מאֹד מאֹד יכוחשכֹ
לו עם הפחות שבפחותים והקל י אפוכי זה הצדיק מקשר את עצמ. בוהט

, מכל אחד, ת שיש בהםובות טוה ומקבץ הנֻקדומלקט ומברר ומעל, שבקלים
, נהוטא התחתולו בדייכי יש אלֹקות אפ, לו ברשע גמוריב אפוצא זכות וטוומ
  . בתשובהו ומחזירוידי זה מעלה הכל לכף זכות באמת ומתקנ-ועל

  
קר יכן ע-על, קים מאֹדוקר עסק הצדיק האמתי הוא לקרב הרחיע     �

  .  לעסֹק בזה כראוידעול היוכתנו הוא רק על הצדיק הגדיסמ
  . כי אם על ידי הצדיק האמת' דיע ולהגדיל שם הואי אפשר לידע ולה

ידי זה - ועל,יתברך' קים מאֹד ומתקרבים להו באים הרח,ידי הצדיק-על
תר וקים ביו שהרח- ודוקר כביכי זה ע,  יתברךודומם ונתעלה כבונתר

  . יתקרבו אליו
קים מאֹד ואים הרח ב,רת חסד של הצדיק החכם האמתוידי הת-על

   ...יתברך' ומתקרבים לה
ת ומחמת וא רק מחמת תאויכל חכמתם ה, תוניות חיצוהחכמים בחכמ

צים ומחמת זה אינם ר, ןות ממות ובפרט בתאווותם בכל התאוורבוי תא
וכן הוא . ת אמתת החכמה של הצדיק האמתודל נפלאת על האמת על גֹודולה

ין בשלמות ידשו את עצמן עדלו הכשרים קצת שלא ִקיבכל החכמים ואפ
תיהם ותיהם וחכמושכל סבר, צים להכניע עצמן לחכם האמתוואינם ר

, תוהכל נמשך מחמת תאו, ין ההתנגדות והמחלֹקת על צדיק האמתיבענ
   ...דוכבון ות ממות ובפרט מתאוומחמת שלא זככו עצמם מכל התאו

  .ו והצלחתומוב תמיד ומעתיר לשלו לטוהמזכיר
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