
 )ÁÓ ˙È˘‡¯· ,Á( ...וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה 

כי ראה רשעים ,  שאינם ראויים לברכה—" מי אלה: "ששאל... 
. ים בזהקאשר נתן לי אל, בני הם: והשיב לו יוסף. גדולים שיצאו מהם

שבזה בעצמו שאתה רואה יש שם גם כן : ואיתא בספרים שהשיב לו
כוח בין וקר הוישזה היה ע, שביל זה ראויים לברכהשב, ניצוצות קדושים

יש בזה כמה , ללמד זכות על הכל, ן זה של אזמרהיכי בעני, יעקב ליוסף
לו גדולי יכמו שמצינו שאפ, כי הוא עבודה גדולה, בחינות בין הצדיקים

, יתברך עליהם' והקפיד ה, הצדיקים לפעמים לא ידעו ללמד זכות כראוי
, דם הסתלקותווועל כן גם יעקב אבינו ק. 'הושע וכוכמו שמצינו בישעיה ו

על כן גם , דל הרשעות של הרשעים שיצאו מאפרים ומנשהומחמת שראה ג
מי אלה : על כן שאל, עד שלא ידע ללמד עליהם זכות ולברכם, הוא תש כחו

אשר נתן לי אלקים , בני הם: עד שהשיב לו יוסף.  שאינם ראויים לברכה—
יגע ומצא נקודות טובות יש, בזה בעצמו נמצא זכותשהראה לו שגם . בזה

קחם נא אלי : ועל כן תכף נתרצה יעקב ואמר. גם בהרשעים שיצאו מהם
  ):אות טז,  הלכה ו– הלכות ערובי תחומין –לקוטי הלכות .. (.ואברכם
 

 )‰, ·¯‡˘ËÓ ˙È(  ...שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם

כשלים הרבה בני אדם בזה נ, ין הפגם של הדוחק את השעהיבענ
עד שנוגע הפגם לפעמים גם בצדיקים גדולים , גדולים וקטנים

וזה היה הפגם של ". 'כי העשק יהולל חכם וכו"בבחינת , ונוראים
דאי היה ואף שבו, לל יצועי אביוישקנא קנאת אמו וח, ראובן

אף על פי כן , ל"וכמו שאמרו רז, נתו לשמיםוצדיק גדול וכו
פחז , "פחז כמים אל תותר: "מר על זהונא, היה פגם גדול

ונאמר , וכן הפגם של שמעון ולוי במכירת יוסף; יקאיד
כי זו הבחינה של , "כלי חמס מכרתיהם: "על זה

לו אם יאפ, דוחק את השעה הוא בחינת חמס וגזל
  .פוגם בזה צדיק גדול מאד

ובאמת יש בזה יצר הרע גדול אצל כמה בני 
שבשביל , מעלהולפעמים אף אצל הגדול ב, אדם

הם מפקירים , דבר אחד שנדמה להם שהוא מצוה
ובפרט , הכל ובאים על ידי זה לידי קלקולים רבים

  .קתוכשבאים על ידי זה לידי מחל
קת שהיה בין וין בכל המעשיות והמחליוכשתע

הכל היה בבחינה , הצדיקים והגדולים בכל דור ודור
לו שכנגדם פוגם ישהבעל דבר הטעה אותם כא, זאת
. 'דפם וכוור נפשם בשביל להדפם ולרוומצוה למס, הרבה

קת וכעס אי אפשר וכי על ידי מחל, ובאמת שגו בזה מאד
, ין כזהיישב הרבה איך להתנהג בענירק צריכין להת, פןולתקן בשום א

ישב עצמו הרבה יולהת, לבקש מהשם יתברך שינחהו בדרך אמת, קריוהע
כי מצוה כזאת , יקאי חל עליו דואם חיוב מצוה זאת, אם יש לו כח לרדפו

נת שכנגדו גם כן ובפרט אולי כו. ם על ידי אחריםיאולי טוב יותר שתתקי
, וגם אמרו עליו הרבה שקרים וכזבים, רק שאי אפשר להבין דבריו, לשמים
כאשר יבין , ויש בזה עוד הרבה לדבר". אשר לא גזלתי אז אשיב"בחינת 

ט לפי -אותיות ז,  הלכה ה–גזילה  הלכות –לקוטי הלכות (המשכיל בעצמו 
  .)אות נח,  מחלוקת ונצחון–אוצר היראה 

  
        )ËÓ ˙È˘‡¯· ,È( ... לא יסור שבט מיהודה

לא : "שממנו יצא משיח, רך את יהודהיועל זה התנבא יעקב אבינו כשב
 זה —קק ומח". קק מבין רגליו עד כי יבא שילהויסור שבט מיהודה ומח

,  זה בחינת שבט סופר—יסור שבט מיהודה שהתנבא שלא , בחינת הדפוס
 זה בחינת —קק וומח, בחינת כתיבת הספרים הקדושים של התורה

שתתגלה חכמת הדפוס בעולם ולא תתבטל חקיקת והדפסת ספרי , הדפוס
ידי רבוי הספרים  כי על, משיח- דא משה—עד כי יבא שילה , ישראל

 דא —יבוא שילה ידי חכמת הדפוס לא תשתכח התורה עד ש על, הקדושים

' כבס ביין וכו' ולו יקהת עמים אסרי לגפן עירה וכו"וזה . משיח-משה
כי לעתיד כשיבוא משיח אז יוכללו משה ודוד ', וכו" חכלילי עינים מיין

  .שהוא משיח, כי שילה דא משה, ביחד בתכלית האחדות
כי נשמת משיח , "משיח אלקי יעקב: "כמו שכתוב, וכן דוד הוא משיח

ממשה ודוד ואז תהיה הגאולה שלמה שאין אחריה : לול משניהםיהיה כ
ידי בחינת  מם בשלמות עליר האזהרות של משה ולקיוכי נזכה לזכ, גלות
עד כי יבא שילה ולו "וזה בחינת .  יוכללו ביחד-  משה ודוד- כי שניהם, דוד

יתהפכו אל הקדושה , שהם השבעים אומות, שכל העמים, "יקהת עמים
 הלכה – הלכות יין נסך –לקוטי הלכות .. (. משיח ם אל משהלוויתאספו כ

  .)אות ו, ג
 

  

)ƒ‡ ¯ÙÒÓ≈aÏÁ‰ È· ' –·˙ÎÓ ‚ (  

' ה -הטומאה של המינות והכפירות המתגברים 
יתברך ירחם עלינו ברחמיו הגדולים להתחזק בכל כח 
לשמור עצמנו מאד מהשקר והזוהמא המשוטטים 

מהטעותים בעולם של אמונות כוזביות ואפילו 
המשוטטים בין היראים והמאמינים הרחוקים 

 צריכים גם כן .תיימהצדיק האמת מהאמת האמ
 ובזה יש הרבה לדבר ואי אפשר ,לשמור עצמו מאד

לבאר מחמת כמה טעמים לזכות לביטול השקר 
והתגלות האמת הוא על ידי שמבטל עצמו ואת 

 עד שהוא ,כבודו בתכלית הביטול מכל וכל
 מי שרוצה לחוס על חייו .שבבחינת עפר ממ
 אזי הוא צריך להתחזק בכל כח ,האמתיים באמת

לשמור עצמו מאד מהשקר והזוהמא המשוטטים 
 לא להכניע ,בור חיל מאדי ולהיות חזק ואמיץ וג,בעולם

את עצמו כנגד המונעים לעמוד כנגד המונעים מלהתקרב 
  .להצדיק

  

  

)˙ÂËÓ˘‰ ,ÁÈ-ËÈ(  

 של וגיס( פעריל שתתגרש מבעלה ותושצוה לאח, ל"נו זימעשה ברב
נארט איהם דער , אז ער איז א נאר. ער איז א נאר טהושהוא ש, )ל"נו זירב
 היצר הרע גם ומשטה ב, טהון שהוא שומכיו[יך ודבר אין יודישקייט א-בעל

  .]שהובאמונה הקד
  

ת מדבר ביחד עם אנשי "הרנופעם אחת היה מ: מנוושמעתי מאנשי של
והלכה דרך , ל"ר ז"שת אדמוות קדוראודל נומג, ותויל בחיים ח"ר ז"אדמו

שת וושמעה איך מדברים מקד, ל"נו זיאם רב, רסמת פייגהושם המפ
ותדעו , אספר לכם איזה רבי יש לכם: ענתה ואמרה להם. ל"ר ז"אדמו
, ושמחה נסע פעם אחת לדרכ' הנה בעלי הצדיק ר: ושת נשמתו וקדושתוקד

ועל . וא לביתודש יבוק-על שבת, ליואמר , תוויתמהמה שם כשתי שבוע
ת וקר ללוש החלור הבודם אועמדתי ק, או השבת שאמר לי שיבותוא

ם ות באיזה מקוובעת הפרשת החלה חפשתי לרא, דשוק-ת על שבתושוהקד
כי היא היתה כאחת ( ודש לביתוק-א על שבתוכדי לדעת אם יב, הוא

קרא , ל"ז' בוז'ש רבי ברוך ממעזוהרב הקד, כידוע אשר אחיה, תוהנביא
, בורבי ברוך ורבי אפרים מסדילק, שיםוואחיה הקד, תה בשם נביאהוא

  .ותוולא ראיתי א, )ל מפניהוארץ גד-היה להם דרך
כן - גםותושתי אפח, ודשק- כשעשיתי איזה דבר על שבת,כך-וכן אחר
ישבתי אם יוהת, והלילה היה ליל טבילה(וכן כמה פעמים , ולא מצאתיו
ובעת הדלקת , )כן ולא מצאתיו-וחפשתי גם, לוכתי לטבוהל, לולילך לטב

ומנהגה היה להדליק (כן חפשתי ולא ראיתיו -גם, דשוק-ד שבתות לכבוהנר
  .)דם הזמןות הרבה קוש שעודק-ד שבתות לכבונר

ø åðéøåî çöð ïåøëæì 'é ìàøùáøò àø ïá øñãå 'äîìù ÷éæééà ,öæ"ì  

  א"רעלון ת   פרשת ויחי– ד"בס

�  �  �                          �  �  �  



  

 )ו"ס', ן ב"לקוטי מוהר( צדיק יסוד עולםזה בחינת : נהר יוצא מעדן ו����

, מרובע, משולש, כפול, שיר פשוטהוא בחינת : ונהר יוצא מעדן ����
  )'ח', ן ב"לקוטי מוהר( שלעתידשהוא בחינת השיר 

כמובא ',  וכוכפול, שיר פשוטהוא בחינת : ק"יקו, ו"יק, ק"י', י ����
  .ב"עשהוא עולה כולו , )א"תיקון כ(בתיקונים 

                           מלובש ומשותף שמו יתברך, השם של הצדיק האמתובתוך זה  ����

  )ז"ס', ן ב"לקוטי מוהר(

  ב"עעולה , ן מֻאמן בגמטריה קטנה עם הכוללָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ ����
מובן בבירור שהנהר היוצא , מכל המאמרות הקדושות האלו ����

הוא בעצמו , א"הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו נחמן זיע, מעדן
כמובא בתיקוני , לעתידמרובע שיתער , משולש, כפול, השיר פשוט

  זוהר
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,  ונתנמנמתי)דל הצערומחמת ג(ת שכבתי על מטתי וואחר הדלקת הנר
, רבקה רחל לאהשרה , תועם כל האמה, ובאה אלי אמי הצדקת אדיל

! ודש לביתוק-שבת-ם ערבוד היוא עוכי בעלך יב, אל תצטערי: ואמרו לי
ל מאד ורה גדווראיתי נשמה אשר א, תוליכוני לחדר הנשמותי והוולקחו א

-זאת היא נשמת זקנך הבעל: ואמרו לי? מי זאת הנשמה: תןוושאלתי א
  .ל"ב זוט-שם

ל מאד ורה היה גדור אוראיתי נשמה אש, תרוליכוני להלן יוכך ה-ואחר
 ונשמה ז: ואמרו לי? מי היא הנשמה הזאת: תןוושאלתי א, עורימאד בלי ש

ושאלתי , ו לביתוובעלי בא מדרכ, תיוותכף הקיצ. 'וכו' וכו, צים לתן לךור
' והשיב לי וכו? םותך ולא ראיתיך בשום מקומה זאת שחפשתי א: ותוא
עשרה -ערך חמש' בוז'ממעזק ווהיה רח, וקר נסע בדרכום ששי בבובי'; וכו

ב לעיר ווהנה הוא קר ולעת ערב הביט, םוותעה על הדרך כל הי, תופרסא
שהיה ,  הלילהותוובא. לום גדוד היו בעוובא לבית, ונתפלא מאד', בוז'מעז

ומעתה תוכלו לידע . אשר הוא הרבי שלכם, נתעברתי עם בני, ליל טבילתי
  .ולת נשמתולת הרבי שלכם וגדוגד

  

  

)¯Ó ˙ÂÁÈ˘ '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï–Î "‰(        

רבי ישראל נפטר , אני הייתי בטבריה.  אני נסעתי לירושלים,בהעלם... 
אני רקדתי בביתי ותמיד . לםווצחקתי מכ! אחד, אחד בעיר. ונשארתי לבד

וזה היה . לו לבד ובשבתיאפ, נגונים ורקודים, היה בביתי שמחה
כן כל מה - וגם.נוידבר פלא מרב, זה היה פלא, כח כזה

אז כל , נסעתי לירושלים. דוש השםישעשיתי היה ק
לא , ישראל בער: "לם יודעיםוהעיר טבריה כ

כנראה הוא הלך , שמענו את הזמירות של שבת
  ".לירושלים

ישראל בער .. הו: "וכשבאתי אז הם אמרו
הוא הביא נגונים , הוא כבר בא מירושלים

  ".חדשים
ת הבאתי לטבריה את החולה במחל

ישראל בער : "וכל העיר התפלאו, השכחה
האשה אין לה . הביא לטבריה אורח על שבת

. אורח, כן!" ואיך הוא הביא אורח, חתיכת לחם
  ...וכן עוד ועוד

לם וכ, זה עיר קטנה, טבריה זה לא ירושלים
ואני הלכתי לירושלים והבאתי . ידעו כל מה שעבר

ושה  זה ע,זה מעשה כזה.  הבאתי אורח- במקום כסף
והייתי , שמחתי, רקדתי, דוש השםיוהכל ק. דוש השםיק

 ...דוש השםימעצמו נעשה ק, זה ממילא. דוש השםי הכל על ק-בשמחה 
)·È Í˘Ó‰‰Â‡(  

  

  

) ÈËÂ˜Ï˙ÂˆÚ – ‰·Â˘˙ –˙Â‡  ˙ÂÈÊÈ ÊË(  

כין לשלמות וידי זה ז-ועל, גגוצריך לתקן גם כל החטאים שעשה בש    �
 ).סימן יט, ן א"לקוטי מוהר(תקון הברית שהוא בחינת , דשון הקולש

ינו להשיב ידה, ם שנטל משםודע כי תשובה היא להשיב הדבר למק    �
לכן צריך כל אחד , רש כל הדברים היא חכמהווש, ורשוולהחזיר הדבר לש

ומכל שכן , תות זרות וממחשבוניו משכליות חיצו ושכלור את חכמתולשמ
לם באים מפגם ות כונווהחטאים והעכי כל הפגמים וכל . מהרהורים רעים

. שהו נזהר לשמרה כראוי שלא תצא חוץ מגבול הקדושאינ, המחשבה
 וקר תקוניזהו ע, חומר המחשבה היטב שהיא החכמה שבמווכשנזהר וש

 ).להסימן , ן א"טי מוהרלקו; כה כו כזאותיות  ,עיין דעת (וותשובת
  

  

)ÏÈ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜ ˜ÏÁ‡ – ‰ÏÈÙ˙ ‰Ï(  

, ופה לרשע וחפץ בהצדקוהצ, תון הרחמים והסליחואד, לםול ע שונורב
זכני ברחמיך הרבים שאשוב בתשובה שלמה . פקי בתשובהותח שער לדוהפ

יתי ותי ופשעי שחטאתי ושעוונוולפניך חיש קל מהרה על כל חטאי וע
' השובה . "ף עלי את השעהוואל תטר, ם הזהוושפשעתי לפניך מנעורי עד הי

כי ". אליך ונשובה חדש ימינו כקדם' ההשיבנו .  עבדיךעד מתי והנחם על
לם ודם שבראת העוכי ק, תה גליתודעת ומלפנים אומראשית כזאת ה
. לםוכי תשובה קדמה לע, להיהקדמת את התשובה תח, בחכמתך הקדומה

ללתי ובחטא ון חווהן בע", רצנוומר קוכי בשר ודם אנחנו ומח, כי ידעת
  ".יחמתני אמי

תינו וצרי ועל כן הקדמת תעלה למכ, נו כי עפר אנחנוואתה ידעת יצר
לם חס וואין אתה חפץ בהשחתת הע, לםוכי אתה חפץ בקיום הע, בנוולמכא
שתקבל תשובתנו לפניך , לה עלתה זאת במחשבה לפניךיעל כן מתח. םוושל

כי כבר נתאחזו ונתפסו בנו , אבל מה נאמר ומה נדבר, א אליךובכל עת שנב
עד אשר תש כחנו , מרות החטאים וגשמיות עכירת החון מצולוי, כל כך

ואין לי שום תקוה כי , ומטה ידינו מאד וקשה לנו בעצמנו לשוב אליך באמת
שאתה בעצמך תשיבנו ותחזירנו בתשובה שלמה , אם על רחמיך הרבים

מה , תינוותינו ותחנותינו ותפלותינו ואנחוויעלה ויראה לפניך אנק. לפניך
עקים בכל עת אליך שתשיבנו אליך ום ומחכים וזשאנו מתאנחים ומצפי

ררנו ועשינו תשובה ולו נתעיכא, לו עשינו כל מה שמוטל עלינויכא, באמת
  .תינו ופשעינוונוועל כל חטאינו וע, תשובת המשקל, שלמה

ואיך להנצל ממה שאני צריך להנצל , תודעין מה לעשוכי אין אנו י
ד מה שפגמתי ום עובל אפגל, ד מה שעשיתי עד הנהולבל אעשה ע, מעתה

ואין לי שום סמיכה ותקוה כי אם על רחמיך , במחשבה דבור ומעשה
בזכות צדיקי , ק בתקוננוושאתה בעצמך תעס, ליםוהרבים וחסדיך הגד

בזכותם וכחם ". שים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בםוקד"אמת 
 דוועזרני ברחמיך שלא אשוב ע. יקהשיבני אליך ואשובה כי אתה אל

, תורבבותי המעות ודעונותי המגוב את דרכי הרע ומחשבוואעז, ולתייולא
תי ולוידם באו לי כל מעשי הרעים ופע-בים אשר עלווכל בלבולי הדעת המר

 .לםוב ולסלק מעלי לגמרי מעתה ועד עולם אזכה לעזוכ, הזרים
  

  

)ÁÏ ÌÈÓÈÒ-ËÏ(  

שבת  מרים בערבושא, דוובה: אמר  �
 מאד ולפרש כל ו לבלין לשברויכ, דם מנחהוק

ת הנפש ון צריניכי שם מדבר מע,  שםושיחת
, ן א"לקוטי מוהר. (ן צעקה על כל דבריניומע

  ).סימן ער
 חדר ושיהיה ל, ב מאד להאדםוט  �

, דת השםוק שם בעבו לעסו לבדוחד לומי
. ונו לבין קודדות ושיחה בינוובפרט בהתב

שבין ושי, לו הישיבה בעצמהישאפ, ואמר
לו יאך אפ, ב מאדוגם זה ט, ולבדחד ובחדר מי
 פי על אף, חדו חדר מיושיהיה ל, כהו זומי שאינ

 ות להנהגה זוא כמה תחבולול למצוכן גם הוא יכ
כי תחת , ואמר. ונו לבין קודדות ולדבר בינושל התב

כי כשמשלשלין הטלית על , חדוכן חדר מי הטלית הוא גם
  .צהו מה שרונו לבין קולים לדבר בינויכ, עיניו

 ומכסה ו על מטתוכב עצמוכשש,  לפניו יתברךולין לפרש שיחתוגם יכ
לין לישב על וגם יכ. םו דוד המלך עליו השלושכך נהג עצמ,  בהסדיןועצמ
ד ווע. ונו לבין קול אז לדבר בינווהוא יכ, מדוויסברו אחרים שהוא ל, הספר

ל  שו בההנהגה זוג עצמות מי שחפץ באמת לנהוא כמה תחבולולים למצויכ
אר וכמב, שה והטהרהורש הקדוד שושהיא יס, לה על הכלוהע, דדותוהתב

. ל"חד כנו חדר מיושיהיה ל, תר להשתדלוב יואבל ט, כבר כמה פעמים
  ).רעד סימן רעב, ן א"לקוטי מוהר(
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 אחינו בית ישראל

  סגולה נפלאה להגיד ולשיר

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן
  

 לזכות לכל הישועות


