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  ... כי כמוך כפרעה 
וירא "בבחינת , ן התגלותומלש, "פרעה"הסטרא אחרא נקרא 

כי הוא , "לשמצה בקמיהם' ע הוא כי פרעה וכוומשה את העם כי פר
, מאהומפריע ומגלה לכל הבא לטמא רחמנא לצלן כל הפתחים שבט

 הוא עיקרוה.  פתחים הרבהויש ל' ותחין לוהבא לטמא פ'בבחינת 
כי האדם , ן הוא במחשבהו הבחירה והנסיעיקרכי , שבה שבאדםבמח

צים לחשב ואך תכף כשר, שמים דה ויראתורה ועבוצריך לחשב רק בת
 לשם וצים למשכואחרא שר ת של הסטראו מחשבומדים כנגדוע, בזה

 מסתכל על ורף ואינונה עופ, ומי שהוא איש כשר. םוחס ושל
י כל הפתחים שיש שם ואז, אחרא כלל ת של הסטראות רעוהמחשב

; םוחס ושל, וצה לכנס בהם לטמא עצמו רומאחר שאינ, הם סגורים
אזי , םוחס ושל, אבל תכף כשמתחיל להמשיך אחריהם ובא לטמא

  . כל הפתחים שיש שםותחין לורעין ומגלין את עצמם לפניו ופותכף פ
  

פל ונכנס מפתח ואזי נ,  למהר להמלט משםו חס על עצמוומי שאינ
כל אחד , ב מאדופתח לפתח עד שנתעה ונתרחק מהדרך הטלפתח ומ
כך  כי גם אחר, םוכפי מה שנמשך אחריהם חס ושל, וכפי רחוק

 בחירה ועדין יש ל, םוכשמתחיל להמשך אחריהם חס ושל
ת והכל הוא במחשב, וכל ענין זה. ולמהר ולהמלט על נפש

 כשמתחיל ול להבין בנפשו שכל אחד יכוכמ, שבאדם
לך ממחשבה ואזי ה, םוחס ושל, ות במחשבתולתע

עד שבשעה קלה הוא , ןון לרעיולמחשבה ומרעי
, שהונח הרחק מאד מהקדום שמונח במקומ

וכל זה הוא בחינת הפתחים . רחמנא לצלן
  עלושנתגלו ונפתחו ל, אחרא שבסטרא

 עיקר ו .ידי שנמשך אחריהם
בשעת   הוא  תרו בי התגברותם

והנה מאחר . אר בפניםוכמב, התפלה
ל וכן היה יכ אם, שיש שם פתחים הרבה

ר ולצאת ולשוב משם דרך איזה פתח ובקל לחז
אזי , אך תכף כשנכנס לשם; מהפתחים האלו
אה ו רוזה אינ ידי על, שך שיש שםומחמת גדל הח

  .א הפתח לצאת משםול למצו יכוואינ
  
 ושך עצמוידי שמ כי על, ידי אמת קון לזה הוא עליקר התיוע

 להמשיכה ולה הוא מכריח מחשבתישעת התפובפרט ב, אל האמת
, פנים באיזה בחינה שהוא כל אמת על לה ולדבר דבורייך התפולת

 השם יתברך וזה מאיר ל ידי ועל, ור השם יתברך בעצמוואמת הוא א
אך מחמת שהאמת . א איזה פתחים לצאת משםות ולמצואת עיניו לרא

ידי  ן עלקויקר התיכן ע על, רר בשלמותו מבושאצל כל אחד אינ
דת האמת ושהוא עצם נק, התקרבות והתקשרות להצדיק האמת

דת האמת שיש בכל אחד ור נקול להאיר ולהלהיב אווהוא יכ, ולאמת
 וידי שמאיר ל על, שךוזה לצאת מכל מיני ח ידי עד שיזכה על, מישראל

  .ת הפתחים שיש שםוהאמת לרא
  

בות ישראל בחינת הגשת והתקר',  וכוויגש אליו יהודה: וזה בחינת
ציאם ותם ולהוומתחננים אליו לקרב א, סףואל הצדיק האמת בחינת י

  שהסטראוכמ, ינויה, ך כפרעהוכי כמ: וזה. ציאםוממה שצריך לה
מאה להבא לטמא וס אל הטואחרא מפריע ומגלה פתחים הרבה לכנ

כן יש כח להצדיק וכמ, ל"כנ" פרעה"ועל שם זה נקראים , רחמנא לצלן
ת פתחים הרבה ועד שיזכה האדם לרא, והאמת שלהאמת להאיר בכח 
הלכות  -לקוטי הלכות (ל ור גדושך לאומאה והחואיך לצאת מהט

 - מחשבות והרהורים - לפי אוצר היראה אותיות ל לא לד -' גניבה ה
  .)אות יט

  
  

  )ה"כ, ן"שיבחי הר(

הן בתאוות והן ,  שבכל עניני קדושה ופרישות-כלל הדברים     ☺
בשבילו ' ני יגיעות ועבודות וטרחות ויסורים וכוין בענידות והיבמ

והיה מופשט , דוש נפלא ונורא מאדיהכל כאשר לכל היה ח, יתברך
עד שלא נשאר לו משום תאוה , דות בתכליתימכל התאוות ומכל המ

וזכה למעלה נוראה מאד מאד בתכלית , דה שום שמץ בעלמאיומ
 -כי כל המוסיף , עלתוצם הפלגת מוואי אפשר לדבר כלל בע, המעלה
  .גורע

  
אם אמנם כגנות נחשבו כל הספורים , וכל מה שספרנו עד הנה    ☺

עם כל זה ספרנו כל זה , כך-צם מעלתו שזכה אחרול לנגדו לפי ע"הנ
למען נדע ונשכיל איך הבחירה , ין עבודתו ודרכו בימי ילדותוימענ
-אף,  מאדלמעלה מופלגת, אם ירצה, וכל אדם יוכל לזכות, פשיתוח
ואין מניחין אותו , שקשה וכבד עליו העבודה מאד, פי שנדמה לו-על

דות רודפין אחריו יכי התאוות והמ, לכנס כלל בעבודתו יתברך
ולבלי , כן צריך שיהיה עקשן בעבודתו-פי-על-אף, מאד

כי בספורים הללו יבין החכם מדעתו , להסתכל על כל זה
דיק וקדוש זכר צ, נו הקדוש והנוראיאיך גם על רב
ועבר , ל"כן כל המניעות והכבדות הנ-עבר גם, לברכה

מחמת , כן זכה לשבר הכל-פי-על-ואף, בכל זה
ובחר בחיים , שרצה באמת בעבודתו יתברך

, ואמר. עד שזכה למה שזכה, באמת
-הבעל, לו לא היה מזרע האלקיישאפ
, זכר צדיק וקדוש לברכה, טוב-שם

לו אם היה ממשפחה הירודה ירק אפ
כן למה שזכה -היה זוכה גם, ישראלשב

גע וטרח ישי, צם עבודתו ויגיעתווידי ע-על
  .מאד מאד בעבודתו יתברך

  

  

  

  )ה"נ  אות- אוצר היראה( 

לה וקר הגדיוע. שהוירושלים הוא בחינת מלכות דקד   
 ולתום גדובמק"בבחינת , והמלכות הוא בחינת ענוה ושפלות אמתי

וראמה : "כתוב בירושלים לעתידוזה ש". וותנותוצא ענושם אתה מ
אזי , תרונו שכל מה שתרום ותתנשא למעלה ייהי, "וישבה תחתיה

שתחזיק עצמה למטה , שתהיה בחינת ענוה ושפלות, "וישבה תחתיה"
ינו שכל יה, אר בפניםוכמב" שבו איש תחתיו"ממדרגתה בבחינת 

שבים בירושלים יזכו לשפלות אמתי להחזיק עצמם למטה והי
לם וכי מע, בהוכן היה בירושלים מעוט מחזיק את המר ועל. ממדרגתם

כל זה מחמת שפלות , ם שאלין בירושליםולא אמר אדם צר לי המק
זה הוא בחינת מעוט מחזיק את  ידי שעל, שזה בחינת אין, טוליוב

ל וכי ענוה בחינת אין ואפס הוא בבחינת בלתי גבול ויכ, בהוהמר
  )' ג אות-' ערלה ה כותהל -לקוטי הלכות ( .להחזיק הכל

  
  
  

  )ו"כ –אוצר היראה (

ן מבחינת רעוא ור הרצורש הנשמה למעלה הוא ממקוש  
ת ישראל הכלולים במשה ורש נשמושהוא ש] רצון שברצונות[דרעוין 

ן חזק מאד וף ברצוכן טבע הנשמה תמיד לכס ועל. םורבינו עליו השל
  .יתברך להשם

  פרשת ויגש ט"תקמ עלון -ד "בס



 בתכלית הרחוק קולם הזה השפל והגשמי הרחואה לעובפרט בב
ן ולם הזה רצושת הנשמה אשר מחמת זה מתגבר כאן בעום קדוממק

ן החזק שיש וצם הרצוומגדל הפלגת ע. תרותר ויוותשוקת הנשמה בי
לא היה אפשר להנשמה , לם הזה לשוב למעלה לשרשהולהנשמה בע

יני יכן למחיה שלח אלקים כל ענ על. לו שעה קלהיים בגוף אפישתתק
ם בגוף ילה הנשמה להתקיוצא אשר על ידיהם יכוייה וכיאכילה ושת

ת ונובש בהם רצולם מלות שבזה העוכי בכל התאו. לםובזה הע
. ןון עליושים שהם נמשכין מרצות קדוצולם ניצוכי יש בכ, ניםועלי

בשים ונים המלות העליונולם רצוצאת גם בזה העוומחמת שהנשמה מ
ת ולם כדי להעלוצה קצת להתמהמה בזה העועל כן היא מר, בכל דבר

לם הזה כדי שיתוסף ובשין בכל עסקי עות הנפולין המלונוגם אלו הרצ
  .תרותר ויון יון העליור הרצוידי זה א עליה על

  
ן ולם הזה שיש להאדם רצונמצא שבאמת כל הדברים של הע  

אך מחמת . ל"לם כנובה בשביל קיום העוותאוה אליהם הכל הוא לט
בשים בדברים גשמיים יש בהם אחיזת הסטרא ות מלונושאלו הרצ

ת ונון האדם לגשמיות התאוה שבכל דבר שאלו הרצואחרא שמטה רצ
 שה עד שעלון דקדות דסטרא אחרא שהם בהפך ממש מהרצונוהם רצ

שה הינו שישכח ון דקדום לשכח לגמרי בהרצוושל ל חסוידי זה יכ
 מאד על כן צריך האדם להתגבר. קק להשם יתברךוף ולהשתומלכס
 ידי זה יהיה נפגם חס ם אשר עלון גשמי חס ושלול לתאוה ורצושלא יפ

לם ויני העיעט מאד בכל ענורק להסתפק במ. שהון דקדום הרצוושל
שה וכרח צריכין להתגבר מאד שיהיה בקדולו מעט המיואפ. הזה

רק . שהון דקדוידי זה הרצ פן שלא יהיה נפגם עלוובטהרה בא
ן וצא יזכה לרצותה וכיו ושכלוידי כל מה שא אדרבא על

שמי , ם אחרואר במקותר וכמבותר ויושה יודקד
קא הארת יל לקבל בעת האכילה דיוכה יכושז
  .)' אות ג-'  ערב גכותהל -לקוטי הלכות (ן והרצ

  
  
  

  )'נ-ט"מ,  תלמוד תורה-לקוטי עצות (

רה עד וגע בתיידי שמתי-על  
א ידי זה הו-על, תה ולהבינהוכה לידע אושז

, רשהום שותה למקו ומעלה אומרפא את נפש
טע אילנא דחיי לעילא ווהוא נ, וממתיק כל הדינים

גם , ]עץ חיים העולה על כל הרפואות [דכולא אסוותא
 יתברך ודות ומגלה כבולמוים ומחדש כל העיהוא מק

כדי שיתגדל , דת האדםוקר התכלית של כל עבישזה ע, לםובע
  .ו יתברך שמודוכב

 
כי כל . ב מאדו גם זה ט,ל להביןו יכורה ואינוק בתסומי שע  

ונעשה מהם , םש ברוך הוא שמח בהולה למעלה והקדובור עיבור ודיד
 .בחינת ערבי נחל

  
  
 

  )ג"צ', אליקוטי תפילות (

שיעני ושתעזרני ות, תינווי אבקינו ואלק אל'הן מלפניך ויהי רצ  
, ה שלמהשאזכה מהרה לרפאת את נפשי רפוא, ברחמיך העצומים

ק וותזכני לעס. להושה ובטהרה גדום שרשה בקדותה למקוולהעל
רתך וגע בתיואזכה להתי. מם ולילהושה לשמה תמיד יורתך הקדובת
ואזכה . תה על בוריה ואמתתהועד שאזכה לידע ולהבין א, שהוהקד
  :רתך באהבהוים את כל דברי תית ולקור ולעשולשמ, ד וללמדוללמ

  
רה ושענא רבא ושמחת תושת הו וזכנו לקדשיענווורחם עלינו וה  

ת וד ולהגושנזכה ללמ. בור בדעהיבור בלא דעה ודישהם בחינת ד
כין להבין ום שאין אנו זולו בעת ובמקיואפ. שה תמידורתך הקדובת

ד ות בהם וללמוק ולהגויגע ולעסינזכה להת, יןירתך על בורודברי ת
רה הזה ותתקבל גם את עסק ה, ואתה ברחמיך. לו בלי הבנהיאפ

טע מהם אילנין יות. לו כשהם בלא הבנהירתנו אפוותשמח בדברי ת
רר רחמיך וותע. רברבין סחרנין דההוא נחלא הנקראין ערבי נחל

ותהיה בעזרנו ותפקח את עיני שכלנו שנזכה לצאת , לים עלינווהגד

רתך שנזכה לידע ולהבין ולהשכיל ור תוותאיר עינינו במא. רומחשך לא
רה וולידע כל דיני ומשפטי הת, רתך על בורין ואמתתןואת כל דברי ת
ע אילנא ועד שנזכה לנט, רורח מישוולהשתדל בה בא, רהווכל דרכי הת
ת וותזכנו בכל שנה ושנה לקים כל המצ. לא אסותאודחיי לעלא דכ

שענה רבא ושמחת וה, שים האלה שהםות בימים הקדוהגות הנושוהקד
לה ועצומה בתכלית ודוה גדונזכה לשמח בהם בשמחה רבה וח. רהות

פן ובא, להושה גדוולהתקדש בהם בקד, השמחה בשלמות באמת
שים ותר מזה בימים הקדוקונים האלה ויישנזכה לתקן כל הת

ם וקון של ראש השנה וייראים האלו שהם גמר החתימה והתוהנ
  .פוריכ

  
 
  

  )'פ מכתב -י הנחל ֵּבמספר  ִא(

  . ו"ניסן תשכ' ח, ה"ב  
לכבוד . בחייך' ר האמת לכל הארץ ותשלם נדריך להממך תאיר או

 אשר תפארתו ושבחו הולך וגדול מיום ליום ואומרים ...לבי ובשרי מר 
לבוא למטמון , על אשר שם אל ליבו וכל חיותו, אין נבון וחכם כמוהו

שהוא עיקר , להכניס האמת הזה בעולם, וכל תאוותו ותשוקתו, האמת
' וישלם נדריו לה, ר האמת לכל הארץממנו תאיר או. שלימות הגאולה

  . בחייו
, שש אנוכי על ברכתך הנאמנה ועל אהבת ליבך וגודל חסדך עלי

תשואות חן , ניסן' מיום ח, בהסך שלוש מאות לירות ישראליות
, עיני וליבי בתפילה ובקשה אל אבינו שבשמים נשואות. חן לך

ויצליחך בכל מעשיך , עד שיחננך ויחיש הצלחתך למעלה
, שמור ויציל אותך ואת ביתך מכל מיני חולאיםוי

וירפא אתכם בגוף ובנפש לאורך ימים ושנים 
  . טובים ובריאים

  

  

  

  )' ט-ל "זצ, אודסר ישראל' שיחות מר(

, ישראל קרדונר' לר[היה לו ו     
קש הרבה י והוא ב,התבודדות] ל"זצ

מהשם יתברך שיאיר במחשבתו ובדעתו מה 
 שאלך לטבריה אני נוסע אם רצון הבורא", לעשות

. אני רוצה רק לדעת איך רצון הבורא, תכף לטבריה
כך -אז הוא התפלל כל ".אם לא, אם כן; אם כן, אם לא

שידע בברור כי , בהיבב סיעד שהשם יתברך האיר עיניו וס
  .רצון הבורא הוא שילך לטבריה

  
קר ורבי ישראל קם ביום חמישי בב. זה היה ביום רביעי     
הוא היה יכול ללכת . החמורים ושכר חמור לטבריה-הלך לבעלהשכם ו

ן שהוא ידע בברור שרצון הבורא ומכיו, לא. ביום ראשון אחרי שבת
  .אז הוא תכף הלך מצפת, שילך לטבריה

  
אבל בזמן המלחמה , י היו עניים והם היו טוחנים קפהיהור     

, מין ברזלבני, אמא ספרה לבן אחיה. נגמר הקפה ונשארנו בלי פרנסה
: שאלה אותו אמא. שנשארנו בלי פרנסה והוא הציע לה לאפות לחם

אני אגיד לסוחר הקמח שיתן : "אז הוא אמר לה. "?מהיכן אקח קמח"
  .וכך היה !"לך כמה קמח שאת צריכה

  
התחלנו לאפות ביום ראשון לחם ורבי ישראל בא בשבוע הזה      

וא היה צריך ככר לחם ורק כשירד מן החמור ה. חמישי לטבריה ביום
קש אותו שיראה יאז הוא פגש את בנימין ברזל וב, ל סעודת לילהולאכ

בנימין ברזל ידע שהמשפחה שלי התחילה . לו איפה לקנות ככר לחם
  ... אז הוא הביא את רבי ישראל אלינו, לאפות לחם למכירה
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