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]אוצר היראה  ,מחשבות והרהורי ,#י"ט[

הסטרא אחרא נקרא פרעה ,מלשו* התגלות ,בבחינת :וירא משה
את הע -כי פרע הוא כי פרעה וכו' לשמצה בקמיה ,-כי הוא מפריע
ומגלה לכל הבא לטמא רחמנא לצל* כל הפתחי 5שבטומאה ,בבחינת
הבא לטמא פותחי 3לו  7יש לו פתחי 5הרבה.
והעיקר הוא במחשבה שבאד ,5כי עיקר הבחירה והנסיו* הוא
במחשבה ,כי האד 5צרי 9לחשוב רק בתורה ועבודה ויראת שמי ,5א9
תכ; כשרוצי 5לחשוב בזה ,עומדי 5כנגדו מחשבות של הסטרא אחרא
שרוצי 5למשכו לש ,5חס ושלו.5
ומי שהוא איש כשר ,פונה ער; ואינו מסתכל על המחשבות רעות
של הסטרא אחרא כלל ,ואזי כל הפתחי 5שיש ש 5ה 5סגורי ,5מאחר
שאינו רוצה לכנס בה 5לטמא עצמו ,חס ושלו;5
אבל תכ; כשמתחיל להמשי 9אחריה 5ובא
לטמא ,חס ושלו ,5אזי תכ; פורעי* ומגלי* את
עצמ 5לפניו ופותחי* לו כל הפתחי 5שיש ש.5
ומי שאינו חס על עצמו למהר להמלט מש,5
אזי נופל ונכנס מפתח לפתח ,ומפתח לפתח ,עד
שנתעה ונתרחק מהדר 9הטוב מאד ,כל אחד כפי
רחוקו ,כפי מה שנמש 9אחריה 5חס ושלו ,5כי
ג 5אחר כ 9כשמתחיל להמש 9אחריה 5חס
ושלו ,5עדיי 3יש לו בחירה למהר ולהמלט על
נפשו.
וכל עני* זה ,הכל הוא במחשבות שבאד,5
כמו שכל אחד יכול להבי* בנפשו כשמתחיל לתעות במחשבתו ,חס
ושלו ,5אזי הול 9ממחשבה למחשבה ומרעיו* לרעיו* ,עד שבשעה קלה
הוא מונח במקו 5שמונח ,הרחוק מאד מהקדושה ,רחמנא לצל*.
וכל זה הוא בחינת הפתחי 5שבסטרא אחרא ,שנתגלו ונפתחו לו
על ידי שנמש 9אחריה.5

וזה בחינת :ויגש אליו יהודה וכו' ,בחינת הגשת והתקרבות ישראל
אל הצדיק האמת בחינת יוס; ,ומתחנני 5אליו לקרב אות5
ולהוציא 5ממה שצרי 9להוציא .5וזה :כי כמו 6כפרעה ,היינו ,כמו
שהסטרא אחרא מפריע ומגלה פתחי 5הרבה לכנוס אל הטומאה
להבא לטמא רחמנא לצל* ,ועל ש 5זה נקראי 5פרעה כנ"ל ,כמו כ* יש
כח להצדיק האמת להאיר בכח האמת שלו ,עד שיזכה האד 5לראות
פתחי 5הרבה אי 9לצאת מהטומאה והחוש 9לאור גדול.

]כוכבי אור  ,ספורי #נפלאי ,#רמד,רמה[

אחד התאונ* לפני מוהרנ"ת ]מורינו הרב רבי נת*[ ז"ל אודות
עבודת ה'; ונח 5אותו בזה שאמר לו בזה הלשו* :תסתכל אני כבר
יהודי ע -זק 3אפור ואני עוד מתגעגע להיות יהודי כשר.
עוד אמר ]רבי נת* ז"ל[ :בימי הנעורי-
צריכי -לעמול הרבה כדי שבימי הזקנה יהיו
לפחות יהודי כשר פשוט.

]אוצר היראה ,רנב,רנג[

 #רוב העול ,5אפילו הכשרי ,5ה 5בבחינת
ששת ימי החול ,ועיקר התיקו* והבירור
שלה 5הוא על7ידי הצדיק האמת שהוא
בחינת שבת.
 #כל7אחד כפי קרובו אל הצדיק ,כ* פורק
מעצמו עול המלאכות והעסקי ,5כי זוכה להשלי 5הברור על ידי כח
הצדיק שהוא בחינת שבת; א 9אפילו א 5הוא מוכרח לעשות איזה
מלאכה ועסק עיקר תיקונו על ידי הצדיקי ,5על כ* צרי 9לכוו*
במחשבתו שעושה העסק כדי שיוכל להחזיק את הצדיק ,ואז זוכה
לברר ולתק* על ידי העסקי 5שלו תיקוני 5גדולי.5

ועיקר התגברות 5ביותר הוא בשעת התפלה ,כמבואר בפני.5
]משיבת נפש ,א'[

והנה מאחר שיש ש 5פתחי 5הרבה ,א 5כ* היה יכול בקל לחזור
ולצאת ולשוב מש 5דר 9איזה פתח מהפתחי 5האלו; א 9תכ; כשנכנס
לש ,5אזי מחמת גודל החוש 9שיש ש ,5על ידי זה אינו רואה ואינו
יכול למצא הפתח לצאת מש.5
ועיקר התיקו* לזה הוא על ידי אמת ,כי על ידי שמוש 9עצמו אל
האמת ,ובפרט בשעת התפלה הוא מכריח מחשבתו להמשיכה לתו9
התפלה ולדבר דבורי אמת על כל פני 5באיזה בחינה שהוא ,ואמת
הוא אור ה' יתבר 9בעצמו ,ועל ידי זה מאיר לו ה' יתבר 9את עיניו
לראות ולמצוא איזה פתחי 5לצאת מש.5
א 9מחמת שהאמת שאצל כל אחד אינו מבורר בשלמות ,על כ*
עיקר התיקו* על ידי התקרבות והתקשרות להצדיק האמת ,שהוא
עצ 5נקודת האמת לאמתו ,והוא יכול להאיר ולהלהיב אור נקודת
האמת שיש בכל אחד מישראל ,עד שיזכה על ידי זה לצאת מכל מיני
חוש ,9על ידי שמאיר לו האמת לראות הפתחי 5שיש ש.5

 $מי שרוצה לשוב לה' יתבר ,9צרי 9להיות בקי בהלכה מאד,
שלא יפיל ולא ירחק אותו שו 5דבר בעול 7 5בי* בעליה ובי* בירידה.
ובכל מה שיעבור עליו ,יחזק את עצמו ,ויקיי 5א -אסק שמי -ש-
אתה ואציעה שאול הנ ,6שג 5בשאול תחתיות יכולי* לקרב את עצמו
לה' יתבר ,9כי ג 5ש 5הוא יתבר 9נמצא ,בבחינת ואציעה שאול הנ6
)"לקוטי מוהר"*" ח"א סימ* ו'( עי* תשובה אות י' וזו לשונו ש:5
 $כשרוצה אד 5ליל 9בדרכי התשובה ,צרי 9להיות בקי בהלכה
וצרי 9להיות לו שני בקיאות ,היינו בקי ברצוא בקי בשוב שזהו בחינת
עיל ונפיק ,בחינת :א -אסק שמי -ש -אתה ואציעה שאול הנ .6היינו
מי שרוצה לשוב לה' יתבר ,9צרי 9לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי
ה' תמיד  7בי* בעליה בי* בירידה  7שה 5בחינת א -אסק שמי -ש-
אתה ואציעה שאול הנ ,6היינו בי* שיזכה לאיזה עליה לאיזה מדרגה
גדולה או קטנה ,א;7על7פי7כ* אל יעמוד ש 5ולא יסתפק עצמו בזה
וצרי 9שיהיה בקי בזה מאד ,לידע ולהאמי* שהוא צרי 9ליל 9יותר
ויותר וכו' שזהו בחינת בקי ברצוא וכו'.

 $וכ* להפ ,9שאפילו א 5יפול חס ושלו ,5למקו 5שיפול ,אפילו
בשאול תחתיות ,חס ושלו ,5ג 5ש 5אל יתייאש את עצמו לעול5
בשו 5אופ* ,יהיה אי 9שיהיה ,רק יחפש ויבקש את ה' יתבר 9ויחזק
עצמו בכל מקו 5שהוא ובכל מה שיוכל .כי ג 5בשאול תחתיות נמצא
ה' יתבר ,9וג 5מש 5יכולי* לדבק את עצמו אליו יתבר.9
 $וזה בחינת :ואציעה שאול הנ ,6בחינת בקי בשוב ,כי אי
אפשר לזכות לתשובה כי א 5כשבקי שתי בקיאיות אלו .ובאמת היא
בקיאות גדול מאד שיזכה לידע ,שצריכי* ליגע עצמו ולטרוח בעבודת
ה' תמיד ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר .וא;7על7פי7כ*
אל יפול משו 5דבר ,ואפילו א 5יהיה אי 9שיהיה ,חס ושלו,5
א;7על7פי7כ* אל יפול בדעתו כלל ויקיי 5ואציעה שאול הנ 6כנ"ל.
וכשיש לו שתי בקיאויות אלו אזי הוא הול 9בדרכי התשובה ,ואז ימי*
ה' פשוטה לקבל תשובתו ,וזוכה לכבוד ה' ונעשה על7ידי7זה אד5
לשבת על הכסא  7אשרי לו.

]תקי"ח[

שמעתי בשמו שאמר יש אצלי אנשי 5שלפעמי 5ה 5מתלהבי5
לה' יתבר ,9וסמוכי 5לה' יתבר 9באמת .וה 5אז במדרגה טובה,
שאפילו צדיקי 5גמורי 5אינ 5אוחזי 5בזה .אבל לפעמי 5נופלי 5מזה
וכו' מי ית* והיה לבב 5זה בעת שה 5אוחזי 5בעבודת ה' ,מי ית* והיו
אוחזי 5במדרגה זו לאור 9ימי 5ושני 5הרבה!
עוד שמעתי בשמו בעני* זה ,שאמר שעיקר
הוא הלב של ההתחלה; כי אז בהתחלת עבודת ה'
מתלהב הלב מאד לה' יתבר 9וטוב מאד להשתדל
ולהתאמ< שיארי 9זמ* הרבה בהתלהבות
והשתוקקות לה' יתבר 9של ההתחלה .ואמר
שהצדיק הקדוש רבי זוסיא זכרונו לברכה היה
בעני* זה חידוש גדול מאד נגד כמה צדיקי5
גדולי ,5כי הל 9ע 5הלב של ההתחלה זמ* רב.

]לקוטי תפלות א' ,תפלה י'[

&  ...ותעזרני להתקשר באמת ע 5רוח הקודש של צדיקי אמת,
ואזכה לשאוב ולהמשי 9לתו 9לבי את רוח הקודש של צדיקי אמת,
ועל ידי זה אזכה ליושר לבב באמת ,שיהיה לבי נכו* ע 5ה' תמיד
באמת ובאמונה שלמה ובענוה אמתיות .ואזכה ברחמי 9שיהיה נמש9
הרוח הקודש הזה לתו 9ידי ורגלי ,עד שאזכה לתק* פג 5הידי5
והרגלי ,5לגלות ולהאיר הארת הידי 5והרגלי ,5עד שיתעורר לבי
בשמחה גדולה לשמ 9הגדול באמת ,עד שתתפשט השמחה הקדושה
לתו 9ידי ורגלי ,עד שאזכה להמחאת כ; ורקודי* דקדושה ,באופ*
שנזכה להמתיק דיני 5מעלינו ומעל כל עמ 9בית ישראל ,על ידי
מחאת כ; ורקודי* דקדושה ,ואזכה ברחמי 9לנשא ולהרי 5ולהעלות
את ידי ורגלי לנקות 5מכל פג.5
& וזכני ברחמי 9הרבי ,5להאמי* בצדיקי אמת ואזכה להתקרב
אליה 5באמת .ותהיה בעזרי שאוכל לעורר רחמי 5תמיד אצל הצדיקי
אמת ,שיתפללו עלי ויעתירו בעדי ויעוררו רחמי 5אצל 9לקרבני אלי9
באמת .וימשיכו עלי ועל זרעי ועל כל עמ 9בית ישראל כל טוב וכל מה
שחסר לנו ,ה* בגשמיות ה* ברוחניות ,הכל יתמלא לטובה על ידי
תפלות הצדיקי 5האמתיי 5שיתפללו עלי ועל כל עמ 9בית ישראל .כי
אתה ידעת ,כי אי* לנו כח לסדר תפלותינו לפני 9כראוי ,ודברנו
מגומג 5מאד ,ולשוננו מלא פג.5
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& על כ* אי* לנו שו 5סמיכה ותקוה ,כי א 5על
תפלת הצדיקי 5האמתיי ,5ה* הצדיקי5
האמתיי 5אשר ה 5בחיי 5חיות 5לאור 9ימי5
ושני ,5ה* הצדיקי 5אמתיי 5שוכני עפר ,עליה5
לבד תמכתי יתדותי ,עליה 5לבד אשי 5תקותי,
עליה 5אשע* .ובזכות 5וכח 5הגדול באתי לפני9
ה' אלקי ואלקי אבותי ,חוס וחמל עלינו ,שיגינו
תפלת 5בעדנו שנזכה על ידי תפלת 5להתקרב
אלי 9באמת .ונזכה לסור מרע באמת ולעשות
הטוב בעיני 9תמיד ,מעתה ועד עול ,5אמ* סלה.

]מספר א7י הנחל ב' ,מכתב ש"א[

 ...החפ< האמת לאמיתו ונשא את לבו ומוחו
אל הצדיק האמת הברור וז 9וצח ,וסילק מעצמו כל חכמתו ושכלו נגד
אור הצדיק החכ 5האמת ,אשר לפניו ואחריו לא ק 5כמוהו ,שעוסק
לתק* כל העול 5בשלמות ,ומבער ומבטל כל מיני טעויות ומבוכות
וכפירות ואמונות של שקר ,ומאיר ומכניס אור האמת בעול,5
שבעוצ 5גודל גדולת חכמתו מבער ומבטל לגמרי כל מיני טעיות
ומבוכות וכפירות ואמונות של שקר ומכניס האמת בעול ,5ומחזיר5
ומהפ 9רשעי 5גמורי 5לצדיקי 5גמורי... 5

]לקוטי עצות  ,צדיק ,טז,יז[

 %צדיקי אמת ה 5מעלי* את התפלה בעליות גדולות ,עד שמגלי*
אלקותו ומלכותו יתבר 9לכל באי עול ,5אפילו להרחוקי 5מאד מאד
שה 5הרשעי 5והעובדי כוכבי 5ומזלות ,שזה עיקר גדולתו של הקדוש
ברו 9הוא .כי עיקר גדולתו של הקדוש ברו 9הוא ,שג 5הרחוקי 5מאד
ואפילו העובדי כוכבי 5ומזלות ידעו שיש אלקי 5שליט ומושל .על כ*
מי שיש לו חולה או איזה צער בתו 9ביתו ,יל 9לצדיקי 5שיבקשו עליו
רחמי 5ובזה עושה נחת רוח גדול לה' יתבר ,9כי הקדוש ברו 9הוא
מתאוה לתפלת* של צדיקי ,5כי עיקר התפלה אינ 5יודעי 5כי א5
הצדיקי.5
 %על7ידי התקרבות לצדיקי ,5מבטלי* הגאוה שהיא עבודה
זרה ,וזוכי* לאמונה שלמה ולבחינת רוח הקודש; ועל ידי זה זוכי*
לשמחה גדולה ,עד שבאי 5להמחאת כ; ורקודי* דקדושה ,שעל ידי זה
ממתיקי* דיני 5וזוכי* לחכמה וחיי 5ואריכות ימי 5ולהשגת התורה,
בנגלה ובנסתר.

]מספר עלי #לתרופה  ,מכתב ח'[

ברו 6הש -יו -ו' ,ויגש ,תקפ"ד ברסלב.
.È" ,˜ÁˆÈ ·¯‰ ÂÈ¯ÂÓ ÈùÙ „È„È È· È·Â‰‡ „Â·ÎÏ ÌÂÏù ÌÈ¯‰ Â‡ùÈ
מכתב 9קבלתי זה פעמי ,5ושש אנכי על אמרת ,9כמוצא שלל רב.
תעלוזנה כליותי בדבר שפתי 9מישרי .5החייתני בדברי .9במה
שכתבת שאתה עוסק בתורה ותפלה ובספרי רבנו ז"ל ,ואשר אתה
בשמחה ,כי לזה כלתה נפשי .ומי ית* והיה לבב 9זה ליראה את ה' כל
ימי חיי 9ולהוסי; בכל יו 5ובכל עת קדושה וטהרה והתחזקות
בעבודת ה' ,בכל פע 5יותר ויותר ,כי חו< מזה הכל הבל כי כצל ימינו
על האר< ,והיו 5קצר והמלאכה מרובה ,וא 5לא עכשיו אימתי?
חזק בני ואמ< בכל כח ,9ליל 9בדר 9הישר והאמת אשר הורנו
רבנו הגדול והקדוש זצוק"ל ,כי הוא חיי 9ואור 9ימי 9לעולמי עד
ולנצח נצחי .5ויתר מזה אי אפשר להארי 9בכתב ,פוק עי* ותשכח
בספרי רבנו ז"ל כל אשר תשאל 9נפש 9עצות והנהגות ודרכי 5בעבודת
ה' ,הפו 9בה 5והפו 9בה 5ומה 5לא תזוע שאי* ל 9מידה טובה מה...5
דברי אבי 9המצפה לשמוע הטוב ממ 9תמיד ,ועיקר הוא הטוב
.È" ,õ¯È‰ ÈÏúÙ ·¯‰ Â¯ÂÓ Ô· Ôú ÔË˜‰
האמתי והנצחי.

]אוצר היראה  ,ברית פגמו ותקונו ,ד'[

 #על7ידי אמונה שלמה ,זוכי* להכלל בה' יתבר 9ובהצדיקי5
אמתיי 5שמאמי* בה ,5ועל7ידי7זה זוכה לקבל אור התורה לברכה
ולס75חיי ,5ונתתקני* כלי המוחי* שלו וזוכה על7ידי7זה לתיקו*
הברית )הלכות קריאת שמע ,הלכה ד' ,אות ו'(.
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