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פי שכל  על כי אף. כידוע, ד האשווהוא כנגד יס, גדר האדם הוא מדבר
כן האדם המדבר הוא מבחינת  פי על אף, תודוד כלול מכל הארבעה יסויס
,  בחירת האדםעיקרובזה . כמובא, תודוד האש שבאש שבארבעה יסויס

, תוער לכל התאווהינו לסור מהאש הרע והטמא שב, רק בשביל זהשנברא 
אש 'שהוא בחינת , ת להכיר ולידע את השם יתברךוולזכ, רחמנא לצלן

שלא יבער ,  התקרבות להשם יתברך צריכין לזהר מאֹדענייןאך גם ב. 'אֹכלה
שֻהזהרו , "פן יהרסו"שזה בחינת אזהרה ,  חוץ מהמדהוהאש דקֻדשה שבלב

, צין להתקרב באמת להשם יתברךוכי תכף כשר. רהו ת ת מתןישראל בשע
כי רֹב , םוחס ושל, שלא ידחק את השעה, צריכין לזהר מאֹד מהריסה

כי , ידי זה אדם הוא רק על ת וההתרחקות של רֹב בניות והנפילוההרפתקא
בודאי ,  הגרוע שבגרועיםאפילוו, זה ידוע כי הכל חפצים ליראה את שמך

כוב מחמת שכל יקר העירק ע;  הרבה לשוב להשם יתברךקקוהוא חפץ ומשת
ולכנֹס ולהתקרב אל , ב בפעם אחתואחד היה מֻרצה מאֹד לחטֹף כל הט

  ומחמת שבאמת . נהוהקֻדשה בתכלית השלמות תכף בפעם אחת ובשעה ראש
 מאֹד וולהתחזק עצמ, ת בתפלה ותחנוניםוולהרב, צריכין להמתין הרבה

ת הרבה לישועת השם עד ולצפו, בר עליוומאֹד בכל מה שע
זה רבים  ידי שיזכה להתקרב להשם יתברך בשלמות על

ומתרשלים מלפקח על , ן זהולֹא יכלו לעמֹד בנסי
 ועד שמתרחקים לגמרי כמ, חייהם הנצחיים

  . רחמנא לצלן, שמתרחקים
זהר מאֹד להשתדל יובשביל זה צריכין ל

כי זה עסק של , אמת להתקרב אל צדיקי
ישראל שיתלהבו  הלהיב לב בניל, אמת צדיקי

ה -י להשם יתברך ברשפי שלהבת
אבל נזהרים מאֹד ; ל מאֹדוקקות גדוובהשת

תר מדי ושלא יבעיר האש י, מבחינת רוח סערה
ם ווכמבֹאר במק, םוחס ושל, בבחינת הריסה

חק את וכי צריכין לזהר מאֹד מבחינת ד, אחר
,  ההתקרבות אל הקֻדשהעניין באפילוהשעה 
פי שבאמת בודאי צריכין לזרז ולמהר  על כי אף

, ובפרט מי שכבר נכשל ונלכד במה שנלכד, ומאֹד מאֹד להמלט על נפש
וצריכין להמתין , כן אי אפשר לדחֹק את השעה פי על אף, רחמנא לצלן

ת בתפלה ותחנונים לפניו וולהרב, משמים' ולהמתין עד ישקיף וירא ה
רק בבחינת ,  תכףומלא בקשתשית, וגם בזה אסור לדחֹק את השעה. יתברך

ואם : ל"תינו זו שאמרו רבווכמ, "'חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה', קוה אל ה"
  .  לפניו יתברךוד להתפלל ולשפך שיחווירבה ע, לֹא נתמלא בקשתך חזֹר וקוה

שתכף ,  השיחה והתפלה בעצמה אי אפשר לדחֹק את השעהענייןוגם ב
ואם , ל להשם יתברךוררות גדואש בהתע יתחיל לדבר דבורים חמים כגחלי

; אדם כמצוי ברֹב בני, ם גם מתפלה ותחנוניםומתרשל לגמרי חס ושל, לאו
יעמֹד לפני , ררות כללועתה שום דבורים ושום התע  לעתו אם אין לאפילורק 

קק ויתגעגע ורק יצפה וישת, כאלם לֹא יפתח פיו, השם יתברך כדל וכרש
,  היטב לפני השם יתברךופרש שיחתשיזכה ל,  דבורים מן השמיםושישפיע ל

כך לדבר לפני השם  כה אחרוידי ההמתנה והשתיקה והיחול ז ואז דיקא על
שזה בחינת , ל דקֻדשהוררות גדואש בהתע יתברך דבורים חמים כגחלי

  ). ת מזוא, דדותועין התב(שה ול שבמרכבה הקד"חשמ
ת ו לעשכי צריך,  קֻדשת המרכבהוכי כל אדם צריך להמשיך על עצמ

 אם אלא, ואי אפשר לכנֹס לפנימיות קֻדשת המרכבה.  מרכבה לשכינהועצמ
ל וסערה וענן גד שהם רוח, ת לגמריו טמאקליפותברין תחלה דרך שלֹש וכן ע

שהוא , סערה מלהיב האש המתלקחת והרוח, )יחזקאל א(ואש מתלקחת 
ת ואל מחשיך מלרווהענן גד; רחמנא לצלן, תוער לכל התאוובחינת האש הב

שהוא מעֹרב , כך צריכין לעבֹר דרך בחינת נֹגה ואחר. ר האש דקֻדשהושרש א
ר ו אוכן צריכין להמשיך על עצמ ועל). שם" ( סביבוונֹגה ל"בחינת , ב ורעוט

כה כעין וומת"בבחינת , שמשם התחלת המרכבה דקֻדשה, ל"החשמ

 ,ל"ידי בחינה הנ ל הוא על" המשכת קֻדשת החשמעיקרו, )שם" (החשמל
שהוא בחינת קֻדשת , כין להתקרב אל האש דקֻדשהוואז ז, כמבֹאר בפנים

היא מתהלכת , כמראה אש): "שם( שכתוב וכמ, שהוא בחינת אש, המרכבה
אלֹקיך אש אֹכלה ' כי ה"בחינת ,  יתברךוששם התגלות אלקות, "תובין החי

כי מהאש "בבחינת , אחרא רפין ומכלין האש דסטראוזה ש ידי ועל". הוא
, רה בשלמותוכין לבחינת קבלת התווז, )ם טוש" (או והאש תאכלםיצ

ת כב כג ותיו א, הלכה ה-ת גזלה והלכ. ("ך האשוודבריו שמענו מת"בבחינת 
  )ת קסוו א,דהויראה ועב -צר היראה ו לפי אובראשי פרקים; כד כה כח

  

‰ ‰Âˆ ¯˘‡ Í¯„‰ ÏÎ· 'ÂÎÏ˙ ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜…Ï‡ )כט,דברים ה(  
ן לֻכלא ווהוא בחינת העץ החיים דמז, רא מאֹדוש ונויש אילן נפלא קד

וגֹדל . הי ידורון כל צפרי שמיאוהי תטלל כל חיות ברא ובענפותוביה ותח
כה וכשז,  קבול השכר של הנשמה היאעיקרו. התענוג שיש שם אין לשער

לה וששם ע, םוא אל זה האילן שהוא העץ החיים שהוא למעלה מן המקולב
כה ואשרי הז', וכו' ת בנֹעם הולחז' להתענג על ההנשמה דרך העץ החיים 

, רה שנקראת עץ חיים למחזיקים בהווזה העץ החיים הוא שרש הת. לזה
ידי  כי אם על, ל"אבל אי אפשר להגיע לעץ החיים הנ

והדרך הוא . לך לעץ החייםולכין תחלה בהדרך שהושה
:  שכתובוכמ, רה שנקראים דרךות התובחינת כלל מצ

וכן , יתי אתכם תלכוו צובכל הדרך אשר
, הלכה ג -רה ות ספר תוהלכ (.בפסוקים הרבה

רה ותלמוד ת -צר היראה ו לפי את בוא
  )ת סזו א,רהווקריאת הת

  
  )ספורים נפלאים  –כוכבי אור (

ם וסטרה מקובא ...    �     
כשהיו , ייםול היה ֻטמאה להג"א ז"המרש

ם והיהודים צריכים לילך עם נפטר דרך המק
אז היו ( כי לֹא היה להם דרך אחרת)הזה 

וכל מי שהלך דרך שם המיר ', מצלצלים וכו
שכאשר , ל"א ז"וצוה המרש.  רחמנא לצלןודת

ועשו . א שעשה"יניחו עליו חבור המהרש, לם וישאו דרך שםויהיה נפטר מהע
שב ווי, ווהעמידו את מטת. מרים והתחילו לצלצלוושם התאספו כל הכ. כן

והתחילה הטמאה עם ,  והתחיל לדפדף את הדפיםוצמל את ע"א ז"המהרש
ם יש סימן מזה שנבלעה וועד הי. ונבלעו כלם בארץ, האנשים להבלע בארץ

  .בארץ
ועל כן , ותוסטרה והיו צריכים כסף רב לבנובעת שבנו בית הכנסת בא    �

עד , והכריזו למכר את הנחת אבן הפנה. עשו הנחת אבן הפנה בקהל רב
ל "א ז"ואחר כך כבד את המהרש. ת זה בשק מלא זהוביםשגביר אחד קנה א

א שיבקש ממנו איזה דבר בשביל זה " המהרשוואמר ל. שהוא יניח את האבן
א שזה קשה מאֹד ושיבקש " המהרשווענה ל, א" בן כהמרשוובקש שיהיה ל

א אם כן " המהרשוואמר ל. וקא בזה הדברווהוא התעקש ד, דבר אחר
ואני אקבל את הילד . תלד תמות היא גם כןוכש, כשתהר אשתך תמות אתה

והיה . ל"א ז"ונתגדל אצל המהרש, וכן הוה. והסכימו על זה.  אצליוואגדל
א צוה שהוא ימלא "ולפני פטירת המהרש.  שום גדלותושלא ראו אצל, נסתר

והיה קשה , והרב הזה לֹא יצא לשום לויה מחשובי העיר. וכן הוה, ומומק
ואמר להמשמש כאשר יהיה לויה מראשי .  על זהותוכיחו אובעיני הקהל וה
לם איך ווראו כ, ויצא הרב ונטה במפה על המטה, וכן הוה, ותוהקהל יקרא א

ואמר להם אם כן הוא . 'המלאכי חבלה חטפו את הנפטר מהמטה וכו
 ולם גֻדלתוומאז הכירו כ. תםוצים שאלך ללוואיך אתם ר, החשובים שלכם
  .ל"א ז"ם המהרשות במקושהוא ראוי להי

  
  
  

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ר‡ ער·שראל È' לזכרון נצח מורינו ר

  ג"תרפעלון   ד"בס

  

   בן שליהודי הוא 

 מלך מלכי המלכים



  )סז- מכתבים סה– חלק ב - הנחל ספר ִאֵּבי (

שהבעיר והלהיב את לבו כלהב אש , לבי יקירי    �    
 נחל הנובע רפואות ,לעלות יחד עם כלל ישראל אל הצדיק המנהיג האמת

חדשות נוראות ונפלאות פלאי פלאות עד אין סוף שעדיין לֹא נתגלו מימות 
. לו לחולים אבודים כמונו היום בחשך המר הזהאפי, שמועילים לכל, עולם

  .ברכה ושלום וחיים
ת מתגברים עליו מאֹד ואה שהיצר הרע והתאווהאדם הבר שכל כשר

 וצריך לידע ולהאמין שבודאי נפש,  שקשה לשברםותר ונדמה לומאֹד בי
ת והה מאֹד מאֹד ואלפי אלפים ורבי רבבולה ויקרה וגבובשרשה היא גד

ת וצרווצריך להתגבר לרחם עליה לבל יאבד א, תלויים בהת בלי שעור ולמוע
,  מן העשקוויתגבר בכל עֹז להציל נפש, ות מאֹד התלויים בנפשות יקרווסֻגל

  . ידי התקרבות לצדיק האמת- עלעיקרוה
,  אל הצדיקו ושכלואת לב, ו ורוחואשר נשא את נפש, לבי יקירי    �

 ,הוו לפניו ואחריו לֹא קם כמ לגמרי לגבי הצדיק אשרו ודעתווסלק כל חכמת
  . שום שכל כללוכאלו אין ל

ת וכי חכמ, רהות התות וחכמוניות חיצוגוף ונפש זה בחינת חכמ
רה וכנגד חכמת הת, כסילות, בהמה, ת חכמת הטבע הוא בחינת גוףוניוחיצ

 וצריך כל אחד להכניע. בחינת דעת אמתי, בחינת אדם, שהוא בחינת נפש
דהינו להכניע ולבטל חכמת הטבע כנגד חכמת , הגוף והחֹמר לגבי הנפש

  .שהורה הקדוולקשר הכל אל הת, רהוהת
להכניע הגוף והחֹמר , ותא מעצמו לבטל הסטרא דמו בכֹחו יש ל,האדם

  . שהוא בחינת מיתה
יתברך עד שיהיה ' צריכין לדבר הרבה לפני ה
  . הגוף בטל לגמרי כאין וכאפס

ת ות ותחבולושב מחשבוהח, רילבי יקי    �
, לםור האמת בעודיע לפאר ולפרסם ולהאיר אולה

המאיר עינינו , תורור האוא, שהוא הצדיק האמת
 עכשיורים שיש ו גם במחשכים המרוקותר אלֹובא
  .לםובע

 עם כל ו ונפשוהאדם צריך תמיד למסֹר רוח
יתברך ' ידי זה ה-שעל, יתברך'  להותיו וחיותותנוע

 מהצדיק האמת ודיעורחמיו ומ בומתגלגל עמ
צה ושר, תושק את הבריו מיצר הרע העושמציל נפש
 שיש וב של נפשום מעט הטוק חס ושלולגזֹל ולעש

וצריך , רב על נפש האדם תמידוכי הוא א, עדיין וב
 מיד ול עד שימלט נפשורחמים רבים והתגברות גד

  .מה ומנוחתהו למקול וישוב נפשושא
  

 )יד-יב, נוה גאוה וע–לקוטי עצות (

ידי -רה אלא עלוכה לתואין אדם ז�                                       
 וכי צריך להקטין את עצמ. ת שפלותו מארבע בחינושישבר גאות, שפלות
ולפעמים  , ולפני קטנים ממנו, ואדם כערכ-ולפני בני, לים ממנוולפני גד

, ונגד מדרגת עצמ כווצריך להקטין את עצמ,  קטן שבקטניםושהוא בעצמ
  .ווידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגת

, אדם להתגדל בהם- מכל הדברים שדרך בניוצריך לשמֹר את עצמ� 
 שיש ושצריך לשבר גאות, הינו. גבורה ועשירות, חכמה: והם שלשה דברים

 .ת ענו ושפל בֻכלםו מכל אלו הדברים ולהיול
כה לקרב וזה ז-ידי-ועל. רהוכה לתוכן הוא ז, וכפי שמשבר גאות� 

 יתברך ומעלה ודוזה נתגדל ונתעלה כב-ידי-שעל, קים להשם יתברךורח
, ם בעצמיוושל, בית-םוכה לשלוזה ז-ידי-ועל. כה ליראהו וזוד לשרשוהכב
ם בכל ושל, ם הכלליוכה לשלוזה ז-ידי-ועל, כה לתפלהוזה ז-ידי-ועל
  .תולמוהע

 שתרחם עלי ברחמיך ,תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך ויהי רצ ...  ����
שלא יהא בלבי שום צד גאות , טול גמוריהרבים ותבטל מעלי מדת הגאוה בב

ואזכה לבטל עצמי , וואזכה לידע שפלותי באמת לאמת. לם כללווגבהות בע
 :תר ממדרגתי השפלה מאֹדועד שאהיה קטן בעיני י, לגמרי
ת ו להטעלבל יוכלו, עזרני ברחמיך לבל יוכלו לבלבל את דעתי, 'האנא   ����

כי , לם כללות שטות של שום צד גאות וגבהות בעובמחשב, םוחס ושל, תיוא
ת נפשי גדלו ושגבו ווצר, חקי ולחצי וגֹדל התרחקותי ממךובעֹצם ד, אני בעניי

ואין . מךומם כי אין סוזר ואשתוואביט ואין ע, זה זמן רב מאֹד, מאֹד מאֹד
, ת לישועתךוולקו, רחמיךת לוולצפ, ס כי אם לצעֹק אליך תמידולי שום מנ

, םולה חס ושלוע, בעֹצם התרחקותי הזאת, םוואם חס ושל. חל לחסדיךיולי
על דעתי המבולבלת גם השטות הזאת והבלבול הזה של צד גאות וגבהות חס 

, ניוכי במה יזכה נער המנוער מכל טוב כמ. תי חלילהואבדה תקו, םוושל

במחשבה , י ופשעתי לפניךויתושחטאתי וע, ת ופשעיםונוהמלא חטאים ועו
 :ם הזהומנעורי עד הי, ןונס וברצובא, גג ובמזידובש, דבור ומעשה

דיעני איך להתחנן לפניך באמת וה, רני מה שאצעק אליךוה, 'האנא   ����
שתחנני ותזכני לשוב , באֹפן שאוכל לפעֹל בקשתי ברחמים אצלך, ובלב שלם

שאזכה לבלי , לםוד עב מעתה ועונך הטות כרצוולהי, בתשובה שלמה אליך
ואזכה ברחמיך . לםותיך ימין ושמֹאל מעתה ועד עונך וממצולסור מרצ

ולֹא יעלה בלבי , הרבים לשבר ולבטל מדת הגאוה בתכלית מעלי ומעל גבולי
מכל הדברים שדרך בני אדם להתגדל , לם כללושום צד גאות וגבהות בע

בֻכלם אזכה , בים והן בגבורה והן בעשירותוהן בחכמה ומעשים ט, בהם
 'האם אמנם ידעתי . לבל אתגאה ואתגדל בהם כלל, ת ענו ושפל באמתולהי

כי בער אנֹכי מאיש ולֹא בינת , ואני רק וחסר מכל אלו הדברים. כי בער אנֹכי
ואין בידי , וביתי ריקן מעשירות, ואין לי שום כח וגבורה בגוף ונפש. אדם לי

 ולֹא עשירות רוחנית של מעשים לֹא חכמה ולֹא גבורה ולֹא עשירות גשמית
ושפלות מדרגתי הקטנה והשפלה , ולפי גֹדל שפלותי וקטנותי כעת. ביםוט

בודאי לֹא הייתי צריך כלל להתפלל על בטול , ועֹצם התרחקותי ממך, מאֹד
, ע לבבנו ועכירת דעתנו ובלבול מחשבתנוואך הלֹא אתה ידעת את ר. הגאוה

 מבלבלים ומערבבים את דעתנו מאֹד  בעֹצם התרחקותנו הםאפילועד שגם 
 המלחמה עלינו הייתהעד אשר , ת וגאותוגם בשטות ובלבול הזה של פני

ואין מניחים לנו שום , רבים עלינו ומצדי צדדיםוומכל צד א, רופנים ואח
, אף על פי כן, אך. תינוו אבאלקינו ואלקי 'ה, כאשר אתה ידעת, ס אליךומנ

מייחל בכל עת לישועתך באמת ולרחמיך מד ומצפה ומקוה וועדיין אני ע
ת ות וכליוחן לבוואתה ב, כי אתה מלא רחמים בכל עת, כי ידענו. הרבים

שבפנימיות עֹמק , דעוואתה י. תודע כל התעלומווי
קקים מאֹד להתקרב אליך ולבנו אנו חפצים ומשת

ת ונך באמת תמיד בלי שום פניות רצוולעש, באמת
, אבינו שבשמים, מענךעל כן חמֹל עלינו ל. ובלבולים

שנבטל ונסלק , וזכנו ברחמיך הרבים. ן כלואד
עד שאזכה , טולימעלינו מדת הגאוה בתכלית הב

ת ענו ושפל ולהי, ות שפלות באמת לאמתולכל בחינ
ים ינולים ובינולפני גד, לםובאמת לפני כל אדם שבע

תי הרבים ונוכי בעו, וקטנים ולפני קטן שבקטנים
ותזכני לידע ולהרגיש . קטניםקטֹנתי מאֹד מקטן שב

ת ענו ועד שאזכה להי, בכל האברים, שפלותי באמת
תר ממדרגתי הקטנה וושפל וקטן בעיני באמת י

טול באמת יואזכה לבֹא לתכלית הב. והשפלה
 :בונך הטוכרצ

ני וולש, ידעתי כי דברי מֻגמגם מאֹד, 'האנא   ����
אך תמכתי , יךדע כלל איך לסדר תפלתי ותחנתי לפנוואיני י, מלא פגם

מלא רחמים חמֹל עלי ועזרני וזכני . פה-מע תפלת כלוכי אתה ש, יתויתד
 ... ועזרני שאזכה לענוה אמתיית, ולםב מעתה ועד עונך הטות כרצולהי

 ). מתוך תפילה יד–לקוטי תפילות א (
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 התחתן ושש ו ספר לי שהאבא שלחסיד אחד, היה מעשה                               
  .  בניםורים שלושנים אחרי החתונה לֹא היה לה

 בא לרבי ישראל ואמר ואז האבא של, ןו היה במיר,נרורבי ישראל קרד, הוא
  ".אני התחתנתי ויש לי כבר שש שנים ואין לי בנים: "ןו בזה הלשול

הם , רים לֹא שמעוואבל הה, הסבא והמשפחה, ליםוהם היו מתנגדים גד
 שהם כבר שש שנים אחרי החתונה ואין להם והלכו לרבי ישראל וספרו ל

ת זהב היה ושש ליר!" ת זהבותן לי שש לירית: " רבי ישראלואז אמר ל. בנים
  ... יקר מאֹד

ת ואני צריך לתת שש ליר: "דבר בקצור הוא, רבי ישראל לֹא דבר הרבה
 אמר לאיש הזה רבי ישראל לֹא!"  מספיק-ת ותן לי שש לירית. למדפיס
  . בניםושיהיה ל
שש , הוא נתן לרבי ישראל תכף ומיד כל הכסף להדפיס ספרי רבנו, וכך היה

הוא , תום הוא חי עם השש לירולד הבן ועד היונ. לד הבןוונ.. ת זהבומטבע
  ...)חקוצ (נים כברו בן שמעכשיו
יחיד והם  היה והאבא של, לד היינו חברים בישיבהוכר שאני והבן שנואני ז
שש , אבל האבא הוא נתן את הכסף לרבי ישראל, לם מתנגדיםוהיו כ

  )ההמשך יבוא (...שש ילדים,  ילדיםולדו לוונ, ת זהבומטבע
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