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! וביו( השביעי יהיה לכ( קודש שבת שבתו! ...
)אוצר היראה ' שלו ,#כ"ה(

עיקר השלו #כשהגו 2נכלל בנפש .כי כל זמ ,שאי,
הגו 2נכלל בנפש ,אזי יש מחלוקת גדול ,בחינת אי!
שלו( בעצמי מפני חטאתי .כי בודאי זה אי אפשר
בשו #אופ ,,שתתהפ :חס ושלו #הנפש להגו 2לגמרי
חלילה ,כי הנפש נכספת לעול #לשרשה ,לעשות רצו,
קונה .ואפילו א #הוא רשע גמור ,חס ושלו ,#וכבר
התגבר גופו על נפשו ביותר על כל זה בפנימיות הנפש,
בודאי צועקת נפשו מאד מאד בקול מר ועצו #מאד,
ונכספת ומתגעגעת מאד לשוב לשרשה.
כי רצו ,הנפש הוא רצו ,האמת ,דהיינו רצו ,הש #יתבר.:
ורצו ,הש #יתבר :בודאי נשאר חיי #לעול ,#ואי ,מי שיוכל
לשנות ולבטל רצונו ,חס ושלו ,#בשו #אופ ,,כמו
שנאמר :ואתה מרו( לעול( ה' ,וכתיב ימי! ה'
רוממה .כי בודאי הש #יתבר :יגמור את שלו
כרצונו ,ויהיה נשל #כוונתו מה שרצה
בבריאת עולמו ,שכל כוונתו היה כדי
שהתחתוני #דייקא יעבדו אותו ,דהיינו
להפו :הגו 2לנפש.
ועל כ ,בודאי הנפש כוספה חזק תמיד
לעשות רצו ,קונה ,אפילו א #התגבר הגו2
כמו שהתגבר חס ושלו.#
ועל כ ,,אי אפשר שיהיה שלו #לרשעי ,#כמו
שנאמר :אי! שלו( אמר ה' לרשעי( ,כי תמיד יש
מחלוקת בי ,הנפש והגו .2ומש #נשתלשל כל מיני מחלוקות
שבעול .#ועל כ ,אי ,שלו #כי א #כשזוכי ,להגביר הנפש על
הגו ,2עד שיתהפ :הגו 2לנפש שאז הוא השלו #בשלמות באמת.
כי הצדיקי #זוכי ,לשבר הגו 2לגמרי ,עד שנתבטל רצו ,הגו2
לגמרי ,ונתהפ :לנפש ממש ,שזה עיקר השלו .#ועל כ ,,לעתיד
לבא ,שאז יזכו הכל לזה ,על כ ,יהיה אז השלו #המופלא בעול,#
כמו שנאמר :וגר זאב ע( כבש וכו' ,כי אז יכללו הכל ברצונו
יתבר ,:ויהיה נכלל בחינת בהמה באד ,#גו 2בנפש וכו' ,שזהו
עיקר השלו.#

)שיחות הר" ,,ע"ט(

☺ מה שכשאד #מתחיל לכנס בעבודת הש #ולהתקרב
לצדיק האמת ,באי #עליו הרהורי #ובלבולי #גדולי ,#זה
כמו למשל כלי מי #שמתחילה נראה כאילו המי #צלולי,#
ואחר כ ,:כששופתי ,ומעמידי ,המי #אצל האש ומתחיל
להתבשל ,אזי מתבלבל המי ,#ומעלה הרתיחה כל הפסולת
שהיה במי ,#ועולה כל הפסולת למעלה; וצרי :שיעמוד אחד
להסיר חלאת ופסולת המי #בכל פע.#
☺ ומתחילה ,נדמה כאילו המי #צלולי #לגמרי ,ואחר
כ :נראה הפסולת שבמי #העולה בכל פע #למעלה; ואזי
כשמסירי ,בכל פע #חלאת ופסולת המי ,#אזי אחר כ:
נשארי ,המי #צלולי #וזכי #באמת כראוי.
☺ כמו כ ,ממש קוד #שמתחיל האד#
ליכנס בעבודת ה' ,אזי הטוב והרע
מעורבי ,בו ,ומחמת שה #מעורבי#
מאד ,אי ,נראה הפסולת והרע שבו
כלל ,כי ה #מעורבי #יחד לגמרי הרע
ע #הטוב; א :אחר כ ,:כשמתחיל
לכנס בעבודת הש #ומתקרב לצדיק
האמת ,אזי מתחיל להזדכ :ולהתברר,
ואזי עולה הפסולת והרע בכל פע#
למעלה ,כמשל הנזכר לעיל ,וצרי :שיעמוד
אחד שיסיר ממנו חלאתו ופסלתו בכל פע,#
ואזי ישאר אחר כ :ז :וצלול לגמרי באמת
כראוי.
☺ היה אפשר להוציא הפסולת והרפש מיד מהאנשי#
שהיו בגשמיות מתחילה ונתקרבו להש #יתבר ;:א :מה
יהיה ,א #יהיה מוציא הרפש יוציא הרפש ע #המוח ,מאחר
שמעורב הכל יחד ,על כ ,ההכרח להיות מתו ,,עד שיזדכ:
מעט מעט.

)אוצר היראה ' צדיק ,רע"ח(

ועל כ ,נקרא שבת שלו ,#כי שבת הוא בחינת התגברות
הנפש על הגו ,2בחינת עול #הבא ,שזה בחינת שלו) #לקוטי
הלכות ' הלכות חדש ג' ' אות ט'(.

 %עוצ #מעלת קדושת קברי הצדיקי ,#שמועיל להאד#
מאד לתיקו ,נפשו ולהוציאו מגלותו הכבד ,דהיינו גלות הנפש
שהוא עיקר הגלות ,שהוא בחינת גלות מצרי #שכולל כל
הגליות ,כי עיקר גאולת מצרי #היה על ידי עצמות יוס ,2כמו
שנאמר :ויקח משה את עצמות יוס 8עמו וכו' וכמוב ,בזוהר
הקדוש.

)תקכ"ח(

 #פע #אחת דברו לפניו ]לפני רבינו ז"ל[ מדאגת פרנסה.
גער בה #ואמר :מה לדאוג על פרנסה? הלא לח #ע #איגירקיס
]קשוא'מלפפו [,הוא מאכל טוב!...
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 %כי ארונו של יוס 2שנשאו בעת יציאת מצרי ,#זה בחינת
קבר הצדיק ,ועל ידי זה היה עיקר גאולת .#כי הצדיק זוכה
לתק ,הכבוד דקדושה בחייו כל כ ,:עד שבשעת הסתלקותו
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נאס 2ונכלל תכ 2בכבוד ה' ,בבחינת כבוד ה' יאספ .:ועל כ ,על
קברו הקדוש ' שהוא מקו #מנוחתו ' ש #שורה כבוד ה' ,ועל
ידי זה כל נפשות ישראל נמשכי ,אחר הכבוד דקדושה הזה
שהוא שורש ,#ועל ידי זה זוכי ,לצאת מגלות #לחיי #ולשלו,#
וזוכי ,לקבל חיות חדש ונפש חדשה בכל פע ,#על ידי קדושת
הכבוד הזה.

)לקוטי עצות ' צדיק ,ע"ג'ע"ו(

& האמונה לבדה ,שמאמי ,בהצדיק ומקרב עצמו אליו
אפילו א #לא יקבל ממנו כלל ,זה בעצמו טוב מאד כי על ידי
האמונה וההתקרבות לבד נאכל הרע שלו ונתהפ :למהות
הצדיק .ובלבד שיהיה כוונתו לשמי .#אבל מי שנוסע ומקרב
עצמו לצדיקי #בשביל כוונה אחרת ,לא יועיל לו ההתקרבות
כלל.

)מספר ִאֵ=י הנחל ' מכתב שי"ג(

( רבינו ז"ל צעק בקול עמוק וחזק :אסור להיות זק!! רק
להתחיל בכל פע #מחדש ,כאילו היו #נולד .כי אי ,ק< להתגרות
הבעל דבר שרוצה להאביד ולעקור את האד #לגמרי.
( ברו :אלקינו ,שחמל עלינו בדור החלש הזה ,אשר על
דורותינו אלה נאמר ותרד פלאי( אי! עוזר לה ,כאשר אנו
רואי #מה שנעשה בעול ,#את המעשה הרע הנעשה תחת
השמש ,בעיתי #הללו.
( עלינו להודות ולהלל ולשבח לה' יתבר :תמיד שחמל
עלינו ונת ,אור קדוש וחדש נורא ונשגב כזה ,שעשה ועושה עמנו
נסי #נפלאי #כאלה ,אשרינו שזכינו לחסות ולהסתופ 2בצל
כנפי הצדיק ,לא יאשמו כל החוסי #בו.

& התקרבות להצדיק מבטל הגדלות ,וכ ,מבואר לעיל אות
( בודאי תשוקת :החזק אל האמת גרמו ל :שתזכה לידע
מהצדיק ,מעוצ #אהבת :ותשוקת :החזקה .עיני תלויות למרו#
י"ז .על כ ,זה סימ ,א #הוא מקושר להצדיק באמת ,א #יש לו
עד שיפתח ה' ברחמיו את שפתי ,וית ,בלבי ודעתי לפרוש שיחתי
שפלות.
לפניו יתבר ,:על כל הצרות והתלאות
& א #הוא מקושר להצדיק יוכל
העובר עלינו מיד שונאינו ,למענו ולמע,
להרגיש קדושת יו #טוב .ועל ידי זה
נאמ ,ביתו אשר אנו סמוכי #עליו; יעשה
אחים יקרים
מעלה מלכות דקדושה מבי ,הקליפות,
ברחמיו ויציל את עמו ישראל מיד#
תרמו נא בעין יפה
ונופל מלכות הרשעה.
ויעשה עמנו חסדי #נפלאי #וישועות
חדשות להכניע #ולשבר #כחרס הנשבר,
למען קיום הוצאת
& עיקר ההתקשרות הוא אהבה,
ונגלה ונשמחה בישועתו...
העלון
שיאהב את הצדיק אהבה שלמה ,שיהיה
בכל סניפי הדואר
נפשו קשורה בנפשו ,עד שעל ידי אהבת
( ה' יתבר :יחזק לבינו לבטוח בה',
ולא יוכלו להפחיד אותנו עוד בעת צרה
הצדיק יתבטל אהבת נשי ,#בבחינת
ח-ן 89-2255-7
נפלאת אהבת :לי וכו'.
הזמנית ,כי ה' אתנו והודיע לנו על ידי
תזכו למצות
הצדיק האמת שאפילו אפילו אפילו וכו'
כמו שאנחנו בדורותינו אלה ,עדיי ,ה'
עמנו ולא יזנח ה' לעול ...#בטח בה' כי לא יעזוב אותנו לעול.#
)לקוטי תפילות ' תפילה צ"ט(
לה' התקווה והישועה ,שיתחיל מעתה להושיענו ישועה
' יהי רצו ,מלפני :ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,שתזכני
שלימה...
ברחמי :הרבי ,#להתקרב באמת לצדיקי #אמתיי ,#ולהתקשר
בה #באמת בלב ונפש חפצה ,באהבה רבה ועזה מנקודה שבלב
באמת.
)אוצר היראה ' ברית ,י"ט'כ"ב(

' ואזכה לאהוב אות #באהבה גדולה כל כ ,:עד שתגדל
ותתפלא אהבת #אצלי מאהבת נשי ,#עד שיתבטל ממני אהבת
נשי #ותאוות המשגל ,על ידי התגברות אהבת הצדיקי.#
' חוס וחמול עלי ,וזכני לאהבת הצדיקי #באמת ,ועל ידי
זה אזכה להתקשר בה #בהתקשרות גדול וחזק ,ותהיה נפשי
קשורה בנפש #בקשר אמי< וחזק מעתה ועד עול ,#לעולמי עד
ולנצח נצחי.#
' רבונו של עול ,#אתה ידעת גודל רחוקי מענוה אמתיית,
כי בער אנכי מאיש ולא בינת אד( לי .ובעוונותי הרבי ,#איני
יודע כלל מהו ענוה אמתיית ,כי ענוה גדולה מהכל.
' רח #עלי בעל הרחמי ,#וזכני לקדושת יו #טוב באמת,
עד שאזכה על ?ידי ?זה לידע ולהכיר היטב מעלת גדולת
הצדיקי #האמתיי ,#עד שאתבטל נגד #בתכלית הביטול ,ועל
ידי זה יתבטל ממילא ממני כל מיני גאות וגבהות וגדלות וגסות
ופניות מכל מה שהפה יכל לדבר והלב לחשוב ,עד שאזכה לענוה
אמתיית ,כרצונ :הטוב באמת.

) על ידי שאי ,האד #נזהר ממאכלי עכו" #ויינ ,#על ידי זה
יכול לבוא לפג #הברית מאד ,רחמנא לצל .,ועל ידי שנזהר
ממאכל #ויינ ,#זוכה שיתגלו לו סודות גדולות ,שזה תלוי
בתיקו ,הברית.
) מי שהוא בבחינת תיקו ,הברית ,על ידי זה יכול לשמור
את הסוד שלא לגלותו ,שלא לעבור על הול :רכיל מגלה סוד,
ואז זוכה שמגלי ,לו סודות ,מאחר שיכול לשמר.,
)

עניי ,זווג של חול וזווג של שבת ,עיי" ,יראה" ,אות נ"ו.

) עניי ,מה שפג #הברית גדול ביותר מכל הפגמי ,#ועניי,
מה שהבעל דבר מתגרה בזה כל כ ,:ועניי ,מה שצריכי ,ליזהר
ביותר לטבול לקריו ואפילו לזווג דקדושה ג #כ ,,עיי" ,מקוה",
אות י"ט.
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