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ידי חכמת כח  והכל על, יש כלים נפלאים הרבה שנעשין בֻאמנות נפלא
ת וחוון יחד שני הכוומי שבקי בֻאמנות זה איך לכ, שך וכֹח המכריחוהמ
ת ושין פֻעלוזה כלים נפלאים שע ידי אזי נעשים על, ל במזג הצריך"הנ

ח המכריח ווכ, שהוא הנפש, שךוח המונת ככן בכל אדם יש בחיווכמ. תונפלא
, ח המכריחושהם מבחינת כ, תו שאר מניעות הגוף אווכשתאו; שהוא הגוף
זה בחינת ,  בשרשהותר עד שמרחיקין את האדם מקֻדשת נפשומתגברין בי
ל מתנהגים במשקל "ת הנוחואך כשהשני כ; רחמנא לצלן, מיתה ממש

אך באֹפן שלא , ח המכריחוכשך מתגבר על הוח המועד שתמיד הכ, הראוי
ועל זה הזהירו את , "ויֻמתו' בקרבתם לפני ה"כי זה בחינת ,  לגמריולבטל

דה צריך וכי העב', וכו" תופן יהרסו לעל: "רהותר בשעת מתן תוישראל בי
שהוא , קר החייםיזה ע, ואז אדרבא, "בוא ושות רצווהחי"ת בבחינת ולהי

ת אלו ביחד נעשים וחובור שני כי חידי קא עליודי, בור גוף ונפשיבחינת ח
בחירה המֻחבר משני  ת על ידי האדם הבעלולמותקונים נפלאים בכל הע

  בחינת , כפור םוכפור ותענית י םוי וזה בחינת אכילת ערב. ת אלו ביחדוחוהכ
ל לפני וגד שנכנס הכהן, כפור םוכן גם בי ועל. ל"ת הנוחוקון שני הכית

כן  פי על אך אף, שךוח המוכרש וקר קֻדשת שיששם ע, ולפנים
היה משנה ומחליף כמה פעמים מבגדי זהב לבגדי לבן 

  . תר מדיושך ביוח המוכדי שלא יגביר גם כ', וכו
אזי , ל כתקונן"ת הנוחוואז כשמתנהגין שני הכ

ת ונו ידי תשובה שיתהפכו העו ת עלול לזכויכ
שזה בחינת , תוח המכריח לזֻכיוהנמשכין מכ

 קא גם עליכי די, כפור םות של יונוסליחת העו
ח המכריח נגמר הֻאמנות הנפלא של כל וידי כ

. ין פניםי ע,כין לתקנן בשלמותוהתקונים כשז
 ' איותאות -' ם טוב היו הלכות –לקוטי הלכות (
, ... ראש השנה,  אלול–לפי אוצר היראה '  ה'ד

  )ד"סאות 
  

 ˘„˜‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Ê·... )ג, ז"ויקרא ט'( 

דאי אי אפשר להם ובו,  וקטני הערךאנשים פשוטים
ת לתכלית ותם לזכוקר חיותם ותקויוע, להשיג השגת אלֹקות

  ל ו שכל גדולו מי שיש ליואפ. ידי אמונה לתכלית האמתי הוא רק על, הנצחי
לו יואפ, סקיםוס ופ"בחריפות ובקיאות בש, רהול בתווהוא חריף ולמדן גד

כל , ל"י ז"ש וכתבי הארודהר הקובספרי הז,  יד בחכמת הקבלהואם יש ל
, ו וחמרוות גופון לגמרי תאיהמת הנחש ולא שבר עדי מֻזוזמן שלא זכך עצמ

ודאי וב, לם הזהוות הגוף והבלי עוין איזה אחיזה ושמץ דבר מתאי עדוויש ל
כי ,  יתברך כללו לכנֹס בחכמת השגת אלֹקותו שלם ואסור לון אין שכליעדי

וצריך להתחזק רק , ם רחמנא לצלןו חס ושל,לויוכל להכשל מאֹד ולפ
שים ועל הצדיקים ותינו הקדוולסמֹך על אב,  לגמריובאמונה ולהשליך שכל

כי רק הם זכו , האמתיים אשר כפו את יצרם ושברו את החֹמר לגמרי
לו צדיקים כאלו שטהרו יואפ.  יתברך בתכלית השלמותולהשגת אלֹקות
ת ובטלו את הגוף והחֹמר והמת הנחש לגמרי ושברו כל התאווקדשו עצמן מֻז

, שהוידי האמונה הקד קר התחזקות שלהם רק עליגם הם היה ע, לגמרי
כי אי אפשר להשיג שום השגה ולדעת , תומול בכמה מק"כמובן בדברי רבנו ז

שה אשר וידי האמונה הקד  יתברך כי אם עלוצצות אלֹקותושום ידיעה בהתנ
ת ות ולכל הידיעוהשגת לכל הוהיא השער שדרך שם נכנסין לכל הקֻדש

היא בחינת ' זֹאת '-" דשוא אהרֹן אל הקובזֹאת יב" :בבחינת, תושוהקד
כל : " שכתובוכמ, רהוד כל התובחינת אמונה שהיא יס, מלכות כידוע

', רה והעדות והֻחקים והמשפטים וכוובחינת זֹאת הת". תיך אמונהוומצ
ית רשו לנביא וזה שהאריך בתקונים ובאר היטב דל. ל"קא כנידי' זֹאת'

  .'זה לאעלא לֻקדשא בר מנה וכוווח
כי אי אפשר להתקרב ולכנֹס לשום קֻדשה לשום השגה ולשום ידיעה 

ת ונות וכל הנסיווכל המלחמ, שהוידי האמונה הקד כי אם על, יתברך' מה
ן ואי אפשר לנצח שום מלחמה ולעמֹד בנסי, יתברך' דת הושיש להאדם בעב

ודוד כד הוה :  שכתוב שם בתקוניםוכמ, השוידי האמונה הקד כי אם על

' אם תחנה עלי מחנה וכו: " שכתובוכמ, עאל בקרבא לא איתרחיץ אלא בה
 היה וותו ותקונוקר בטחינו שעיהי, "טחואם תקום עלי מלחמה בזֹאת אני ב

' דע שהוא חזק בהאמונה בהונו שהיה יידהי. ל"כנ" זֹאת"באמונה שנקראת 
ת של היצר ות והמלחמוודאי יעמֹד נגד כל המחנוכן הוא חזק שב ועל, יתברך

 אמונה ו מאחר שיש ל,דאי יוכל לנצחם ולשברםוכי בו, הרע והסטרא אחרא
, )תהלים כז(טח ובחינת בזֹאת אני ב, ל"כנ" זֹאת"יתברך שנקרא ' חזקה בה

 לא היה ,והנביא כשראה אֹרך הגלות. ל"ינו בהאמונה כניה, קאידי' בזֹאת'
:  שכתובוכמ, "זֹאת"ידי האמונה שנקראת   כי אם על תקוה לצאת משםול
  . כמבֹאר בתקונים שם', וכו" חילוכן א לבי על זֹאת אשיב אל"

ף הגלות בעקבא דמשיחא יתגבר הבעל דבר וכי הנביא ראה שבס
כן אמר שאין תקוה  על, ותר ויהיה קשה להאדם לנצחווהסטרא אחרא בי

שמי , שהוא האמונה הקדידי בחינה זֹאת שהי לצאת מהגלות כי אם על
. דאיודאי יזכה לנצח המלחמה ויצא מן הגלות בוובו, שיהיה חזק בהאמונה

שיעקֹב מסר זֹאת לבניו , 'זֹאת'ין בחינה של ין שם בתקונים שהאריך בעניועי
הנזכר שם בתקונים הוא בחינת ' זֹאת'שבחינת , והכלל. 'וכו' וכן משה וכו

לין וידה יכ ורק על, להרה ֻכוהתד כל וקר ויסישה שהיא עוהאמונה הקד
דת ות שיש להאדם בעבולכנֹס לשערי הקֻדשה ולנצח כל המלחמ

  )' ח אות- ' הלכות גילוח ג-לקוטי הלכות . (יתברך' ה
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ראש לכל , ןודבר הוא הגנב הראש הבעל
כי הוא מתנהג עם , לםוהגנבים והרמאים שבע

בערמה ורמאות בכמה , בהאדם בדרך גנ רֹב בני
שמרמה את האדם , ניםווכמה מיני דרכים ש

 וצה לתפסו בכל עת עד שרונב דעתווג
, דע וכנראה בחושוכנ, רחמנא לצלן, ובמכמרת

על זה , םועליו השל,  שצעק דוד המלךווכמ
 ויארֹב במסתר כאריה בֻסכ: " שכתובוכמ, תמיד

 רבו הגנב האוכמ, שכל זה הוא בחינת גנבה, "'וכו
כי באמת . םוחס ושל, ובמסתר כדי לצוד האדם ברשת

 וא אל האדם להסיתודבר שיב רֹב אי אפשר להבעל פי על
, תוו במצולה מתלבש עצמירק בתח; םוחס ושל, לעברה גמורה

ם ווהי, תוו במצו העצה רעה שלו התר ומלביש לורה לונב דעת האדם ומווג
, ל"תינו זו שאמרו רבוכמ',  עשה כך וכוומר לו עשה כך ולמחר אומר לוא

כן באמת אי אפשר  ועל.  קשה מאֹד להנצל ממנוו וערמתוומחמת גנבת
שכפו את , רוידי הצדיקים האמתיים שבד כי אם על, להנצל ממנו בשלמות

והם ידעו כל , ת אין מספר וכבשו את המלחמה בשלמותונויצרם ועמדו בנסי
כי הם גם , והתנהג עמדעים איך לווהם י, וריו וכל דרכי גנבתודרכיו ומסת

 ושרי לה: ל"תינו זובבחינת מה שאמרו רב,  בגנבה וערמהוהם מתנהגים עמ
ת מצילין ות וערמוידי גנב קא עליודי. אי ברמאותא עם רמאיולצדיקיא לסג

כצפרים , אמת את האנשים אשר נלכדו כבר ברשת היצר הרע הצדיקי
  . תיו וערמימותיווידי גנב על, הנאחזים בפח

אדם  ררים את בניושהצדיקים מע, ם אחרונת מה שמובא במקוזה בחי
שמלבישין ומעלימין בהם , קאית דיוידי ספורי מעשי משנתם ומנפילתם על

 ושמתנהגים עמ, שזה בחינת גנבה וערמה, שהורה הקדואת הפנים של הת
רה שמספר ספורים של חֹל ושיחת ֻחלין ומלין וכי נדמה לכא, ברמאות

ציא את וומ, רהויקא השבעים פנים לתיהם דוהוא מלביש ב, דעלמא
, )ד" י,איוב(" משנה פניו ותשלחהו"בבחינת , דבר האנשים מרשת הבעל
 ועל, ת בכדי שלא יכירווידי הלבושין של ספורי מעשי שמשנין את הפנים על

כן בגנבה  נמצא שהצדיק מתנהג גם.  בגנבה מהםותוציאין אוקא מיזה די ידי
ידי  שנפלו לשם על, מם-אדם מרשת הסמך א בניציו כדי לה,להווערמה גד

לפי אוצר ' אות ב -' הלכות גניבה ג -לקוטי הלכות ( .ו וערמתודרכי גנבת
  )ט" קנ, יראה ועבודה–היראה 
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  ) המשך-יד  מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

לו יואפ, םו חס ושל,ואש עצמיאסור לאדם לי...     �                       
ומונח ,  רחמנא לצלן,לה מאֹד מאֹדו גדו וירידתום שנפל ונפילתולמקאם נפל 

 בשום אֹפן ואש עצמיפי כן אל יתי-על-אף, םו חס ושל,ת ממשול תחתיובשא
ת ולהרים את אלו שנפלו מאֹד וח להחיו כוכי הצדיק האמת יש ל, לםובע

אתם ועמם ' ין הית להם כי עדוררם ולהקיצם ולגלולחזקם ולאמצם לע
ת לאלו שהם במדרגה וצריך הצדיק להרא, וכן להפך. ב להםווקרואצלם 

לים ואם אתה מאמין שיכ!  יתברךודעים כלל בידיעתון אינם יישעדי, להוגד
  !לים לתקןולקלקל תאמין שיכ

פי שאין -על- אף,צה לקרב המֻרחקיםויתברך חפץ חסד הוא ור' ה    �
ידי התקרבות להצדיק -לים להתקרב כי אם עלו אבל אין יכ;ראויים לקרבם

  ! לנצחוקוניקר תי עויד-שעל
 אטום ואזניו סתומים ועיניו ו אזי לב,קֹדם שמקֹרב להצדיק    �

 ,תו להצדיק ומקבל ממנו עצואבל כשמדבק עצמ, ת האמתורים מלראוויע
  .כה לתשובהומע ומבין האמת וזואה ושו ועיניו ואזניו ורואזי נפתח לבב

 וידי זה נחקק ב  על– ו וילך בדרך עצתידי התקרבות להצדיק-על    �
  .א הגֻאלהוידי זה תב כה לאמונה ותפלה ונסים וארץ ישראל ועלווז, אמת
לקים על הצדיק האמת הם מקבלין הרוח והמתנגדים והרשעים הח    �

פה וסטרא אחרא כנגד הרב יכי יש רב דקל. פהיחיים שלהם מהרב דקל
כי , לים בשעתןוכן הם גד- ועל,כי את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים, דקֻדשה

ל ופה הוא בחינת רוח סערה שהוא גדיהרוח חיים הנמשך מהרב דקל
כן הם בחייהם -ועל, ף כלה ונאבדו אבל הוא רק לפי שעה ולבס,בשעתיה

ידי הצדיק -כי אין להם רוח חיים האמתי דקֻדשה שנמשך על, קרויים מתים
  .קאיהאמת די
ת חיים וצאו כי ממנו תווקים בת של הדבומע כל האנחוהצדיק ש    �

  .לכל אחד
 יתברך לכל ו ומלכותוהצדיק מגלה אלֹקות    �
קים מאֹד מאֹד שהם ולו להרחי אפ,לםובאי ע

ש ו של הקדוקר גֻדלתישזה ע, ם"הרשעים והעכו
ש ברוך הוא שגם ו של הקדוקר גֻדלתיכי ע, ברוך הוא

ם ידעו שיש אלֹקים "לו העכויקים מאֹד ואפוהרח
  .שלושליט ומ

מם ולילה ו יוהמעתיק המסור וקשור בנפש
, ו והצלחתומומתפלל תמיד לשל, בשכבי ובקומי

בים ובה לברכה וחיים טו בגמר חתימה טומברכ
בה ום וחתימה טודרישת של. חיים אמתים, ואֻרכים

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡                        .ים אליוולכל הנלו
  

 )ו-ד, חצות( 

שכבר ארך עלינו , בעתים הללו �                                             
, מקדשנו-ת ביתווהשם יתברך מצפה בכל עת לשוב אלינו ולחזֹר לבנ, הגלות

-על. ורק להשתדל בבנינ, המקדש-ין ביתיבנ, םוחס ושל, ראוי לנו שלא לעכב
ת מתאבל מאֹד על ֻחרבן ות בכל לילה ולהיוכן מאֹד צריכין לזהר לקום בחצ

-רם שיחרב הביתון היה הוא הגו כי אולי בגלגול הראש,המקדש-בית
, המקדש-ן ביתילו אם לאו  אולי הוא מעכב עתה בחטאיו בנייואפ; המקדש

ועל זה יבכה ויתאבל מאֹד בכל לילה . ולו גרם להחריביכן כא-ונחשב גם
-ועל. המקדש-ין ביתילו הוא משתדל בבניזה יהיה נחשב כא-ידי-ועל, תובחצ

נו להתקרב לצדיקים ויראים וכשרים ידהי, תקרב אל האמתזה יזכה לה-ידי
זה יהיו -ידי-ועל, לםופי האמת של העוקר הפאר והחן והיישהם ע, אמתיים

ת ודית ולשוב בתשובה על כל המודי בכל המונפתחין עיניו ויסתכל על עצמ
, ן תנינא"ליקוטי מוהר(ל יתברך ו הגדוויזכה לדעת ולהכיר את שמ, תורע

 ).'סימן ז
-על, המקדש-לילה ומתאבלין על ֻחרבן בית-תוידי שקמים בחצ-על � 

 ).שם(ת ולין משרפוזה נצ-ידי
. לילה-תולזהר לקום בחצ, דת איש הישראלי הוא בחֹרףוקר עביע � 

, תומדין בחצושאז אין ע, תות שש שעופח, בעת שהלילה קצרה מאֹד, ובקיץ
 .ת השחרוקר השכם כעלואז יזהר לעמֹד בב, ת גוכנזכר לעיל א

, מרבה להיטיב, רב חסד ואמת, ובכן תרחם עלי מלא רחמים...   �
ת עם ושה צדקוע, שעיםומרבה מחילה לחטאים וסליחה לפ, מרבה להיטיב
שיעני ותחזקני וותעזרני ות, ותזכני בחסדיך העצומים. כל בשר ורוח

ת ושאזכה מעתה לקום בכל לילה ולילה בחצ, ותאמצני בדרכיך הנפלאים
המקדש  ת הרבה על ֻחרבן ביתונן ולבכונן ולקולא, תוחצ קוןידר תממש ולס

, צבי עדינו, בית חמדתנו, בית חיינו ואֹרך ימינו, על בית קדשינו ותפארתנו
תינו ונווי מה היה לנו שגרמנו בעוא, דנו זיונו הדרתנו וקֻדשתנווה, ן ֻעזנווגא

  ם ומק, להירה והתפום התומק, ם שכינת ֻעזךולהחריב בית מקדשנו מק
, ותךקלים להמשיך עלינו השגת אלואשר שם היינו יכ, ותךקהתגלות אל   

 .לם ועדולם הגשמי ולהתדבק בך לעותך גם בזה העולדעת ולהכיר א
מה , תינוונוואחרי אשר כבר גרמנו בע, ן כלואד, לםו של עונורב  �

, תינוונווונסתלקו הצדיקים האמתיים בע, שגרמנו והחרבנו בית מקדשנו
ולשבר לבנו , ת ממשומעתה שנזכה על כל פנים לקום בכל לילה בחצעזרנו 

עד אשר , תינו העצומים שגרמו כל זהונוות שליש על עות הרבה בדמעולבכ
ואין , קים ואין לקרבוכרח, עים ואין לבקשוכת, מים ואין אבונשארנו כית

 .מי שיעמֹד בעדנו
-רבן ביתת ממש ולהתאבל על ֻחוזכנו ברחמיך לקום בכל לילה בחצ  �

רר רחמיך שתנחם ותשמח וזה נזכה לע-ידי-ועל, תינוונווהמקדש שנחרב בע
 –' לקוטי תפילות ב (...'אפר'תחת ' פאר'ן וותשים לאבלי צי, תנו מהרהוא

  )ג"מתוך תפילה ל
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
, א שלורב שלֹמֹה וקסלר הוא היה אצל האב...     �                           

האבא שלו היה הרב הגדול בברלין ורב שלֹמֹה היה גדול בתורה ואיש 
אני ראיתי בשוק ברחוב היהודים : "הוא בא לאבא שלו ואמר לו. ..קדוש

שהוא מדבר על ' לקוטי עצות'אז אני ראיתי ה', לקוטי עצות'חנות עם ספר 
  !"אז אני רוצה לנסֹע לארץ ישראל, ארץ ישראל

קח כסף וסע לארץ ? אתה רוצה ארץ ישראל, טוב: "אז האבא אמר לו
  ".לך לבד, ישראל

, בירושלים הוא היה גאון, האבא נתן לו כסף ורב שלֹמֹה בא לירושלים
רב את המשפחה שלו מגרמניה יהוא ק, רב שלֹמֹה היה איש קדוש. גאון גדול

  .וגם עוד אנשים לרבנו
א אהב אותי והו, רב שלֹמֹה היה גדול בתורה ואני איש פשוט לגמרי

  .הוא נתן את כל נפשו עלי לקרב אותי לרבנו, ולמד אתי ודבר אתי
. הוא לא ידע כלל אם יש כסף בעולם, רב שלֹמֹה לא היה לו ריח של כסף

המשפחה שלחה אבל לא , הוא לא היה לו פרנסה
, אני באתי והוא נתן לי את כל הבית. היה לו פרנסה

ביחד ורקדנו ולמדנו , רות ומרקיפ, כל מה שיש בבית
  ...ביחד והיינו בשמחה

אני באתי מטבריה לירושלים והייתי אורח של 
.. הרקודים שלו, השמחה שלו. רב שלֹמֹה וקסלר

  !הוא הרגיש שרבנו הקדוש הוא נמצא בארץ ישראל
היה , תלורב שלֹמֹה הוא הלך בחצות לילה לכ

. לו אין שום סכנהיהוא הלך כאוסכנה מהערבים 
. תלוקח אותי והלכנו שנינו לכתל ולוהוא הלך לכ

  .תל לחצות לילהוהלכנו לכ, יםיהיינו שנ
מלא , היה כמו מלאך.. הוא היה לו הפנים שלו

כל . היה קדוש מאֹד הפנים שלו, רק קֻדשה, קֻדשה
  ...האברים שלו היה מן דבר של קֻדשה כזה

, פנים כזה. מספיק,  די- רק לראות אכילה של איש כזה ,אוי יוי יוי
   !הפנים שלו היה אור.  לא ראיתי- כזה אכילה

אינני יודע איך הוא היה , אינני יודע. רב שלֹמֹה היה איש קדוש מאֹד
  ...חי

כך הוא נפטר -אחר, היא נפטרה קֹדם. רב שלֹמֹה חי אחרי אשתו
רב שלֹמֹה הוא . וכשאני באתי לרב שלֹמֹה לא היה להם בנים. בירושלים

אז אני לא ידעתי מה , יה של בתי ורשארצה לתת לי הדירה שלו אבל זה ה
  ...אני לא ידעתי, איפֹה אני אהיה, שיהיה עמי

  
  )ל"ישראל אודסר לרבנו ז' התקרבות ר(

הייתי קם , נפטר] קארדונר[ישראל ' אחרי שר... ☺                          
וראיתי שאני , בחצות נרדמתי על יד הספר, ופעם אחת. בחצות והולך למקוה

  .כי אמרתי הנה אטבע, והייתי כבר לאחר יאוש, ים והגלים סועריםבתוך ה
ונכנסה בלבי קצת נחמה וחשבתי אולי , בניין, ראיתי בתוך הים, פתאום

עליתי בכל כוחי במדרגות ושמחתי שמחה . אצליח ליכנוס לתוך הבניין
עברתי , היו הרבה חדרים, נכנסתי לאכסדרה ושם. גדולה שניצלתי מן המים

וראיתי זקן שזקנו הלבן , פתחתי את הדלת האחרונה. ם עד הסוףכל החדרי
ופניו היו צעירים . שאין רואים, היה בהם יופי וחן כזה. יורד לו על פי מדותיו

ואיש אחד היה מסתובב אנה , נכנסתי והזקן היה יושב על הכסא. ונאים
עד , ותפס ידי באהבה כזאת, ˘ÌÎÈÏÚ ÌÂÏ: נתן לי הזקן, כשנכנסתי. ואנה

  .שנתעוררתי
נכנס לי . ולא עלה בידי הפתרון, התחלתי לחשוב מה פשר החלום הזה

. ולקחתי ספר אחד מן הֻשלחן, יתברך' במחשבה ובקשתי רחמים מאת ה
ומצאתי מה שכתוב שם כי יהיו , פתחתיו ומצאתי חיי מורינו הרב רבי נחמן

   ...מעשיו שיראו אותו בדמות זקן
                                                                                       )‰ ˙¯ÊÚ· ‡Â·È Í˘Ó‰'(  
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