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  ... להעלות נר תמיד
  )'ד,  רצון–אוצר היראה (

ועל כן נקראת נפש מלשון , שורש הנשמה הוא בחינת רצון
כי האהבה והרצון בוער , ותוקף הרצון הוא כמו נר דולק. רצון

שממנו מדליקין כל הנרות , ה-ברשפי שלהבת ילהשם יתברך 
 שזה בחינת ,לאנהרא בוצינין ולאדלקא שרגיןבחינת , הקדושים

  .אור הנשמה שנקראת נר
  

, תוואור הנר הזה הוא יכול להאיר בכל מיני חושך וצלמו
איך , כי .בתוך עוצם גשמיות הגוף והעולם הזה הנקרא חושך

להשם '  וכוברשפי אשלבו בוער עדיין , אף על פי כן, שהוא
  .' וכומים רבים לא יוכלו לכבות את האהבהאשר , יתברך

  
, שה וכן להפךודות דקדוהנה יש שבע מי

שיעבור , והאדם בא לזה העולם להתנסות בזה
, עליו כמה מיני חושך הכלולים בשבעה

נם שהאדם ישזה בחינת שבעה מדורי גה
שלא עמד כ,  חס ושלום,נענש בהם

ושבעה בחינת , בנסיון ונכשל בהם
ובפרט מי שרוצה  .עדנין יחלפון עלוהי

שאזי מתגבר ', להתחיל לכנס בעבודת ה
ובהכרח , עליו הבעל דבר יותר ויותר

, שיעבור עליו כמה וכמה מיני חושך
בחינת והכל כלול ב, כמעט בלי שיעור

  .' וכושבע יפול צדיקשבעה נפילות בחינת 
  

ידי הרצון  הוא על, בכל מיני נפילות, וכל קיומו
לבלי להניח את , היינו להתחזק בכל מה שעובר עליו, שהודקד

ברצונות חזקים , יל בכל יום מחדשולהתח, שהוהרצון דקד
כמו נר ממש , שה מאיר לווואזי הרצון דקד .להשם יתברך

  .שמאיר בכל מיני חושך שבעולם
  

להאיר בכל מיני נפילות , וזה בחינת שבעת הנרות של המנורה
שהם גם כן , להיולזכות לתורה ותפ, ל"שהם בחינת שבעה כנ

  .כמבואר בפנים, בחינת שבעה
  

ידי שמקשרין את עצמו  כי אם על, לזכות לזהאי אפשר , אבל
רצון  [ברעוא דרעוין שנסתלק ,שהם בחינת משה, לצדיקי אמת
, שה בכל אחד ואחדווהוא מכניס תוקף הרצון דקד, ]שברצונות

הוא מכניס בו גם כן , חס ושלום, אפילו אם נפל למקום שנפל
ידי זה הוא מעלהו משמד -ועל, שיתגבר בתוקף הרצון הטוב

  .ןלרצו
  

   
  

  )ד"פ,  צדקה וגמילות חסדים-אוצר היראה (

קר המשכת י ידי זה ע-שעל, להיידי צדקה זוכין לתפ-על 
 כי ;ועל ידי זה נצולין מסטרא דמותא וזוכין לחיי עולם, השפע

כמו כן המשיך השפע , כל אחד כפי מה שזכה להרבות בצדקה
ועל ידי  .והמשכת השפע הוא חיות וקיום כל העולמות. בתפלתו

הלכות (כים לנצח וזה בודאי נמשך עליו גם כן חיים טובים ואר
  ). ' ח',נחלות ד

  

  

  

  )ח"צתק(

 והיה ;דת הלילהועמדנו לפניו והגיע זמן סע, פעם אחת 
 .יןי ואני לא התפללתי ערבית עד,ל עמנו יחדורוצה לאכ

 כדי לילך ,והתחלתי להשמט ממנו ומן העולם שעמדו לפניו
  .תולהתפלל ערבי

  
מה  : ושאל,והוא זכרונו לברכה ראה זאת 
  .יןיכי לא התפלל ערבית עד : והשיבו לו?זאת

  
איך אנו יכולין  :ענה ואמר 

כי מי יודע , להמתין עליו עד שיתפלל
, להיידי התפ-מה יהיה נעשה ממנו על

לה צריכין להתפלל במסירת יכי תפ
כן מי יודע מה יהיה נעשה -ואם. נפש
  .ממנו
  
 כי כך צריכין באמת ,דבריםוהבן ה 

 עד ,טול כזהילהתפלל במסירת נפש כזה ובב
ן אחר ישיוכל להיות שיהיה נעשה ממנו עני

 .להיידי התפ- על,לגמרי
  

  

  

  )ל"ישראל קארדונר ז' י ר"ל ע"ההתקרבות לרבינו ז(

נכנס הקצין וקשרו אותי . אני נשארתי בתפיסה ... ☺ 
? כן נמצא צבי רוזנטל  הי:ושוטרים עמדו על ידי ושאלו אותי
יד -צבי על' הלכו ומצאו את ר. אמרתי להם שהוא הלך לירושלים

 ואתה מוכרח ,ישראל ואני נמצאים בתפיסה' ר: אמרו לו. עפולה
  .ואז שחררוני מן התפיסה. במוצאי שבת חזרו עמו. לבוא
  

 ובמעמד גדולי הרבנים ,ביום ראשון נקראה אספה☺ 
שלפיו ,  לברכה נכתם כתבמאיר קליער זכרונו' ובראשם ר
 ,ישראל' שלא לעמוד בתוך ארבע אמות של ר, צבי' מתחייב ר

. צבי זכרונו לברכה תקיעת כף על זה' ונתן ר. זכרונו לברכה
וסיפר לי , שיש לו מה לספר, אחרי המעשה בא לישיבה ואמר לי

צבי מסירת ' ואני נצטערתי על שלא היתה לר. הדברים בחשאי
.  זכרונו לברכה,ישראל' וסיפרתי הדברים לרנכנסתי לעיר . נפש

  .נחה מלבואכששמע זאת הוציא 
  

צבי נכנס לחולשה '  וסיפרו שר,לא עברו ימים אחדים☺ 
נוקות יוכל הת. והרופאים אמרו שהוא מסוכן, גדולה על הריאה

      ÔÂÏÚ˜˙"„ 
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  נא לשמור על
  קדושת הגיליון

  ולא לקרוא בזמן התפילה
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' וגם אני ור.  להתפלל לרפואתו,ם"של בית רבן הלכו לקבר הרמב
. צבי היתה שם' וגם אשתו של ר. ישראל זכרונו לברכה היינו שם

שיקרעו , רוץ ואמור להם :יישראל אמר ל' כשסיפרתי זאת לר
רצתי מיד לקיים ,  ובהיות שעשה אותי שליח!מיד הכתב
 -  ושם מצאתי כל בני המשפחה וגם זקן מופלג אחד,שליחותו

ישראל אמר ' וכששמע שר.  שהיה מחסידי קרלין,ורבי קהת שמו
 חותנו , אבל!שמע בקולו וקרע את הכתב: ביצ' אמר לחותן ר, כן

  .לא רצה בשום פנים ואופן
  

 ,צבי היה שם'  חלמתי שהייתי בשוק וגם ר,באותו לילה☺ 
 אמר ?מה אתה עושה והלא יסלקו אותך :אמרתי לו. ודיבר עמי

 !החלטתי לעבור על התקיעת כף ושום דבר לא יפריד בינינו :לי
 !צבי'  נפטר ר:ומריםופתאום נתעוררתי ושמעתי קולות שא

  .צבי אז' ונפטר ר
  

 שיזכני ,ואני מבקש רחמים מאת הקדוש ברוך הוא☺ 
 ולהשיג משהו מן אור הגדול ואזכה להתקרב' לראות באור ה
 . ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן,שזורח בעולם

ביאת המשיח תלוי  :)א" קנ,צדיק(דות יוכמובא בספר המ
עיקר שלימות הנפש תלוי  :)ב" קנ,קצדי (,בקרבת הצדיק

 במהרה בימינו , יתברך יזכני לזהשםוה. בקרבות הצדיקים
  .אמן

  

  

  

  )ה"ל מכתב -מספר  ִאֵּבי הנחל (

  . טבריא. ב"ג כסלו תשכ"י, ה"ב 
שאזר , ...בבת עיני וליבי מר 

בב את לבבו יול, חלציו בלי עצלות
להשתמש בצחות , לוהטהנלהב כאש 

וכשרונו הגדול , לשונו החד והקולע
 לרכוש נפשות גדולות ,ביותר מגדר הרגיל
להלהיב לבם אל הצדיק , של סופרים ומדענים

חיים ,  שלום וכל טוב לחיים ארוכים.'האמתי וכו
  .חיים נצחיים, חיים אמיתיים, טובים

  
מרוב חביבותך ועוצם אהבתך אשר אהבתיך אהבה  

 הריני שולח אליך דברים אלה מדברי רבינו ,ת אמתרבה אהב
אחרי השיחות והתחינות , בלבי' אשר שלח ה, זכרונו לברכה

ובכיות ששפכתי עליך לפני הבורא יתברך בעת ההתבודדות 
  .בחצות לילה בין ההרים

ובפרט בעת .  בכל עת,כי נפשך קשורה בנפשי תמיד 
תי טוב לבבך כי ידע. המו מעי עליך ביותר. תפילתי ובקשתי

וראוי לך , מאודהה ובפנימיות וסגולת נפשך האצילה וגב
להתגבר בכל עוז לבל תאבד האוצרות והסגולות היקרות 

  .מאודוחמודות התלויים בנפשך היקרה 
  

 ,וזכור את בוראך בימי זקנותך, הקיצה אחי משנתך 
הלא כבר . וחשוב על אחריתך ותכליתך הנצחית טרם יכבה הנר

כי הזמן הולך , וכצל ימינו על הארץ, ך הרבהעברו משנותי
ואינו עומד כלל , מאוד ודורץ ופורח מא, הולך וסוער, והומה

  ? ומתי תעשה לביתך הנצחי,אפילו רגע אחת
  

וזכור מה שדיברנו כמה , שים לבך היטב לדברים האלה 
חו ואשר כ, זקן שבזקנים, שתהילה לאל יש לנו אב זקן, פעמים

העוסק בתיקוננו ומשתדל בהצלתנו , מאוד מאודגדול ונורא 
רק חזק ואמץ . ובוודאי יתקן אותנו בתיקון נפלא, לנצח בכל דור

ולבלי ליפול , לקיים דבריו לשמח נפשך תמיד בכל דרכי עצותיו
ותכריח עצמך הרבה ללמוד . בדעתך כלל לעולם משום דבר

. ותמצא מרגוע לנפשך, מעט או הרבה, ספריו בכל יום ויום
 זכר ,קר שתבטל דעתך מפני דעת רבינו הקדוש והנשגבוהעי

  .צדיק לברכה
  

 ,שהוא בחינת הנחש הקדמוני, עיקר התגברות היצר הרע 
 שיש להם דעת ,החכמים והלומדים הגדולים הוא על תלמידי
מחמת שיש , אחריהם הוא כרוך תמיד להחטיאם. גדולה ביותר

בה והתיקון ועיקר התשו, שהוא השכל, להם נשמה גבוהה ביותר
 את שכלו ומחשבתו שלא יכניס בתוך מחשבתו שום מאודלשמור 

 ,כי השכל הוא הנשמה. מחשבה חיצונה ולא שום חכמה חיצונה
זה מגביה ומשיב הכל  ידי על, היינו נשמתו, וכשמקדש שכלו

  .וזה עיקר התשובה. לשורשו
  

ידי הצדיק הגדול שזכה   הוא רק על,ולזכות לזה בשלמות 
ומגודל ענוותנותו הוא מוריד את עצמו לכל , ל משהלענווה ש

אפילו , יתברך'  ומעלה ומקשר כולם לה,המדרגות התחתונות
  .הרחוקים ביותר

  
  . באהבה ובשמחה רבה,המתגעגע וחושק להתראות 

   אודסר רעישראל ב

  

  

  )'י-'ט, רפואה –לקוטי עצות (

  .צדקה היא רפואה לכל המכות  
 

 שיש להם לאיםויש סובלי ח  
והכל , מכות מופלאות רחמנא לצלן

 כי ;ידי פגם האמונה-בא להם על
ידי פגם אמונה באים מכות -על

מופלאות שאין להם שום רפואה 
וגם אין , לה ולא זכות אבותיולא תפ

מועיל להחולה קול צעקות של אח 
 שלפעמים מועיל להחולה אלו ;וגניחות
ידי -אבל על. ידי זה- שמרחמין עליו על,הקולות

 ,קון לזהיוהת.  גם זה אין מועיל,נפילת האמונה
ידי זה  ועל, שצריך לצעוק מן הלב לבד מעומקא דלבא

 .ל" ויהיה לו רפואה ויתתקן כל הנ,ישוב אל האמונה
  

  

  

  )'ק –' בלקוטי תפילות (

-נזכה להמשיך רפואה שלמה לכל חולי עמך ביתו...  
א נא לו רפואת הנפש אל נא רפ, )ובפרט לפלוני בן פלוני(ישראל 

והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל . ורפואת הגוף
ותבטל ותסיר כל המכות המופלאות , מכאובינו ולכל מכותינו

ישראל - מעלינו ומעל כל עמך בית,ם רעים ונאמניםיאוחל
  .לעולם

  
ותשלח רפואה שלמה מן השמים לכל אותן הנפשות  

ובאו עליהם , מכותםאשר כבר הפלאת את , ישראל-מעמך בית
ולא , המכות המופלאות שאין מועיל להם שום רפואה בעולם

אשר כל זה , ולא שום קול צעקה ואנחה, לה וזכות אבותיתפ
  .נמשך מפגם האמונה

  
למענך לבד עשה ולא ,  רחם עליהם ועלינו למענך.'האנא  

ועשה , כי אתה לבד יודע גודל הרחמנות אשר עליהם ועלינו. לנו
ותשלח להם רפואה שלמה מן , דל נפלאותיך הנוראותכגו

כי אל מלך רופא נאמן ורחמן , ותסיר מחלה מקרבנו, השמים
  .כי אין כוחנו אלא בפה לבד, אתה
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