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ÂÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ Â�Â˙ Ï‡ ...)ד"י, ה"ויקרא כ(  
ת והוא שצריכין ליזהר מאֹד לבלי להטע, להרה ֻכוד כל התוכלל ויס

 ווכמ, לם הזה מטעה את האדם לגמריוכי הע, לםו בזה העואת עצמ
, תות והטעאונאות נזהר מאוצריכין להי, נים והמשא ומתןישבכל הקני

רה ות תושהוא לקנ, לם הזהודם בעין של האיקר הקני כן בעוכמ
כי . נאה וטעותוצריכין גם כן ליזהר מא, ת בבחינת אמת קנהוומצו

, לםות של רֹב העורה ומצוום יש בהתות חס ושלוכמה וכמה פגמים ופני
, ב שלהם פגום הרבהועל ידי זה גם הט, כי על ידי מעשיהם הפגומים

כי אם על , לםועת של זה הונאה והטעיוואי אפשר להנצל בשלמות מהא
על כן צריכין לבקש ולחפש מאֹד את . ידי התקרבות להצדיק האמתי

כדי שיזכה , ושיזכה למצא'  כמים נֹכח פני הוולשפך לב, הצדיק האמת
ת ונאות והאוכדי שינצל על ידי זה מכל הטעי, ו לברר המדמה שלועל יד

  . הבאים על ידי בלבול המדמה
אבל אין , התקרבויש שמאמין בהצדיק האמת ומתחיל ל

  זה , עד שיזכה על ידי זה לברור המדמה בשלמות,  בשלמותוהתקרבות
כי על ידי שהתחיל , ת משתותונאה פחובחינת א

על ידי זה יצא , להתקרב באמת להצדיק האמת
, )נאה שתותושהוא בחינת א (קצת מבחינת נֹגה

ב ואל ו בכל פעם אל הטותוכי הצדיק מכריע א
 היא בבחינת וה שלנאוועל כן הא, הקֻדשה

כי זה הצדיק הוא , תן למחילהת משתות וִנופח
  . בבחינת ואיש חכם יכפרנה

מד ורק ע,  מתקרב אל הצדיקואבל מי שאינ
צה ו רווגם אינ, לק עליוו חועל המשקל שאינ

שהוא , נאה שתותוזה בחינת א, להתקרב
 שלפעמים נכלל בקֻדשה ולפעמים ,בחינת נֹגה

ישתדל  לא אם, להו גדועל כן הוא בסכנה, להפך
  . ם לרע גמורול חס ושלשלא יפֹ, להתקרב באמת

 מכריע ושאינ, נאה שתותואבל על כל פנים כל זמן שהוא בבחינת א
רה ונו שכל התיהי, נאהואזי הוא בחינת קנה ומחזיר א, לכאן ולכאן

כל , ל"ן האדם באמת כניקר קניישהם ע, ובים שלות ומעשים טוומצו
קון יכי יצטרך ת, נאהורק שיצטרך להחזיר הא, מוינים יתקייאלו הקני
  . ות שלונאה והטֻעיו מהאות שלורה ומצוול לברר התווברור גד

לק ונו שנפל כל כך עד שחיהי,  בבחינת יתר משתותואבל זה שטעות
נו שבחינת נֹגה נכלל יהי, תר משתותו שזה בחינת י,לגמרי על הצדיק

ינים ישכל הקנ. מקח לגמריטול ישם הוא בחינת ב, םופה חס ושליבקל
 לא  כאשר בא כן ילך ומאומה:ועליו נאמר,  בטלין ומֻבטלין לגמריושל

עד שהצדיק ', ל בכמה גלגולים וכול מה שיסבֹויצטרך לסבֹ. וישא בעמל
אותיות  ',הלכות שלוחין ה -לקוטי הלכות( מחדש לגמרי ויחזֹר ויתקנ

  )כ"אות ר,  צדיק–לפי אוצר היראה ' ט מ"ל
  

· Ì‡ÂÎÏ˙ È˙˜ ÀÁ... )ג, ו"ויקרא כ'(  

 Â˙· ÌÈÏÓÚ ÂÈ‰˙˘ ˙�Ó ÏÚ¯‰: ל"ודרשו חז

 אין :ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, להורה ביגיעה גדוצריך לעמֹל בת
 אם : שאמרוווכמ.  עליהומת אלא במי שממית עצמירה מתקיוהת

קר יוע. קאי עמלים די- רהותי תלכו על מנת שתהיו עמלים בתובֻחק
רה והוא בשביל לברר עסק הת, רהוריכין בעסק התהעמל והיגיעה שצ

 ולא , יתברךוצרות נחת רוח ליומוד לשמה באמת רק לעששיהיה הִל
 ותקרי רבי אי בשביל שיועלת עצמום בשביל תוושל  חסומודיהיה ִל

מוד הוא רק קר היגיעה והעמל בהִליוע. םוושל  חס,תוצא באלו הפניוכי
מוד קר אחיזת הִלי שמשם עוזה מחמת, רה שבעל פה כמובן לכלובת

גע מאֹד יכן צריכין להתי ועל. וכמבֹאר בפנים, םוושל  חס,שלא לשמה
ת ולבטל לגמרי ולברר ולהכניע ולדח, פה רה שבעלובעסק הת

צים וור, ודפין אחר מחשבתות וערמומיות שרות של גסות ופניוהמחשב
 רה שלא לשמה חסום לעסֹק בתוושל  מן האמת חסות לבבולהט
וצריכין , םוושל נו בשביל איזה פניה של שטות והבל חסי הי,םוושל

ולבקש מהשם יתברך שיזכה , תולהתאמץ בכל עֹז לבטל אלו המחשב
ן השם ורה רק בשביל רצוינו שיעסֹק בתידה,  להשכינהומודשיהיה ִל

ץ ותבן שהם כה לברר ההלכה מאחיזת המֹוידי זה ז ואז על, יתברך לבד
כה להלכה ברורה ומשנה וואז ז, כהת שיש בהלות והֻחמרושיהֻק

רה וסק בתוכי כשע. ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ברורה
, ותו ואזי הלכה כמועמ' אזי ה, נו בשביל השם יתברך לבדיהי, לשמה

 –לקוטי הלכות . (ותושהלכה כמ - ועמ' וה: ל"תינו זו שאמרו רבוכמ
 תורה תלמוד -לפי אוצר היראה ' אות ב - 'תלמוד תורה גהלכות 

  )ח"נ, ורההתריאת וק
  

  )ל"ישראל אודסר לרבנו ז' התקרבות ר(

] הטורקי[נכנס הקצין . נשארתי בתפיסהאני ...  ☺                      
 : ושאלו אותי,וקשרו אותי ושוטרים עמדו על ידי

אמרתי להם שהוא ? היכן נמצא צבי רוזנטל 
יד -צבי על' הלכו ומצאו את ר. הלך לירושלים

ואני ] קארדונר[ישראל ' ר: אמרו לו. העפול
במוצאי .  ואתה מוכרח לבוא,נמצאים בתפיסה

  .ואז שחררוני מן התפיסה. שבת חזרו עמו
 ובמעמד ,ביום ראשון נקראה אספה☺ 

מאיר קליער זכרונו ' גדולי הרבנים ובראשם ר
שלא , צבי' שלפיו מתחייב ר, לברכה נכתם כתב

 אלישר' לעמוד בתוך ארבע אמות של ר
 תקיעת כף על ל"צבי ז' ונתן ר. ל" ז]קארדונר[

שיש לו , אחרי המעשה בא לישיבה ואמר לי. זה
ואני . וסיפר לי הדברים בחשאי, מה לספר

נכנסתי לעיר וסיפרתי . צבי מסירת נפש' תה לרינצטערתי על שלא הי
  .נחה מלבואכששמע זאת הוציא . ל" זישראל' הדברים לר
צבי נכנס לחולשה גדולה על ' סיפרו שר ו,לא עברו ימים אחדים☺ 

נוקות של בית רבן יוכל הת. והרופאים אמרו שהוא מסוכן, הריאה
היינו ל "זישראל ' וגם אני ור.  להתפלל לרפואתו,ם"הלכו לקבר הרמב

 אמר ,ישראל' כשסיפרתי זאת לר. יתה שםיצבי ה' וגם אשתו של ר. שם
, ת שעשה אותי שליח ובהיו!שיקרעו מיד הכתב,  רוץ ואמור להם:יל

 ושם מצאתי כל בני המשפחה וגם זקן ,רצתי מיד לקיים שליחותו
' וכששמע שר.  שהיה מחסידי קרלין, ורבי קהת שמו- מופלג אחד

 , אבל!שמע בקולו וקרע את הכתב: צבי' אמר לחותן ר, ישראל אמר כן
  .רצה בשום פנים ואופן לא חותנו

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

 ופתאום נתעוררתי !יפריד בינינו לא כף ושום דבר-לעבור על התקיעת
  .צבי אז'  ונפטר ר!צבי'  נפטר ר:ושמעתי קולות שאומרים

 שיזכני לראות ,הוא-ברוך-ואני מבקש רחמים מאת הקדוש☺ 
 ,זכה להתקרב ולהשיג משהו מן אור הגדול שזורח בעולם וא,'באור ה

דות יוכמובא בספר המ . אמן,ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו
 עיקר :)ב" קנ,צדיק (, ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק:)א" קנ,צדיק(

 , יתברך יזכני לזהשםוה. שלימות הנפש תלוי בקרבות הצדיקים
  ... אמן,במהרה בימינו

  
  
  
  

 

 ...אשרינו , אשרינו
 ...     שיש לנו רבי כזה 

  

 

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראאאאער בבבבשראל יייי' לזכרון נצח מורינו ר

ד"בסג"שעת בהר
בֻחֹקתי



  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' רמ(
  ] הקדושים ישראל מדבר בהתלהבות מהכח שבספרי רבנו'ר[    �

. ת כאלוואים מעשיומתבטלים לגמרי אם ר, לם כאין והבלוכל הע
  ...כים להאמין בזהומה שז, ויש איזה מֹח ולב שהוא מחפש באמת

היה  לא דות כאלו עורות! לםוהיה מע לא דות כאלו עומעשי
  !לםוהיו בע לא יןית כאלה עדוהלכ! לםובע

ין ינתגלה עד לא ?לםוכזה בע' תולקוטי תפל'יש ', תולקוטי תפל'
  !הכל בכֹח רבנו.. ת כאלוורות? לםוכזה יש בע' ן"הרולקוטי מ'! לםובע

חם והוא ל, תנו איזה תנועה,  איזה אצבעורק תנו ל, בדבור אחד
  !עם אצבע אחת, לםובזה עם כל הע

, אי אפשר..  השם יתברך עזר לי להבין מה שזה,מה שראיתי בעיני
  ...אין דבורים לדבר

הם . ת שלהםולם עם כל החכמוברגע אחד הוא מהפך את כל הע
  .יו שיצא מפולם מתבטלים נגד כל דבור שלוכל הע, מתבטלים לגמרי

 לאיזה דבור של וישים לב, מי שמחפש אמת, צה באמתומי שר, נו
  .ואים מה שיש בזהר', תושיח', 'תוי מעשיספור', 'ן"הרולקוטי מ'. רבנו

נתגלה  לא ,ת כאלה שנדמה שאין להם רפואהום יש מחלוהי
נתגלה ! יש,  יש להם רפואה- אבל באמת. נעלם, הרפואה שלהם
 -ש ורבנו הקד, והוא. תואבל יש רפוא, דעיםוי לא ,הרפואה שלהם

  .ליםות של כל החופא את כל המחלובדבור אחד הוא ר
תנו ולקרב א, תורול לעזֹר גם לנו גם בכל הדושהוא יכ, זה זכה רבנו

לו אם נעבֹד כל ימי חיינו בכל רגע יר כזה שאי אפשר להגיע אליו אפולא
ל ונוכל לקבל כלום כנגד רגע אחד של רבנו שהוא יכ לא ,ורגע באמת

  .לםולעזֹר לכל הע
להזיק לים ויכ לא לםות שבעוחכל הכֹ. האמת חזק מאֹד, זה יתגלה

ש הוא ואבל רבנו הקד, יש כמה מיני אמת !להאמת האמתי, להאמת
  .לו לנויל לעזֹר אפואיך שהוא יכ, ין זהיפה מן הים מענלה לנו ִטִג

ת ורות התולרא, כזה' תולקוטי תפל, 'כזה' ן"הרולקוטי מ'
, ת כאלוורוא, לםות כאלו בעונעשה פלא. אז נתבטל לגמרי, תווהתפל

  !בדבור אחד, ליםואת כל הח, לםות כל העורפאל לושכל דבור הוא יכ
 .אה את זה בעיניוואז הוא ר,  באמת באמונהומי שמשים את לב

מה ', תולקוטי תפל'אה בעיניו מה זה הוהוא ר. לכלום לא צריכיםלא 
  ...'תולקוטי הלכ'מה זה ', ן"הרולקוטי מ'זה 

  ...כל דבור הוא כלליות כל התורה בכל הצדיקים בכל
  

  )המשך-ו "ט מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

ם וקף ֻזהמת הנחש חס ושלכשמתגבר תֹ...     �                      
 והוא נע ונד וונתרחק מאֹד מקֻדשת יהדות, ת המֻטנפיםומושהוא מק

 לגמרי וצה להפילו עד שר, מדחי אל דחיו מקֻדשתותוחין אוומֻטלטל וד
יקא יואז ד, שת נפש האדםרר קֻדואזי מתע, םו חס ושלומנֻקדת יהדות

ר בכל עת אם הוא חזק ואמיץ ומתחיל לבקש ולדרֹש ולחפש ולחתֹ
ברים ימים ון עיפי שעדי-על-אף,  יתברךותוולהתגעגע ולכסֹף למצֹא א

פי כן -על-אף,  יתברך ולהתקרב אליווצאוכה למו זוושנים הרבה ואינ
כל דרישה ידי -ידי כל בקשה ובקשה ועל-ידע ויאמין כי בכל עת ועת על

ידי כל -ועל,  יתברךוד קֻדשתורש ומבקש ומחפש למצֹא כבוודרישה שד
ידי כל תנועה -ועל, לה עיניו לרחמיו יתברךוהבטה וגעגוע שמביט ות

ת ומוכה בכל פעם לשבר חוידי כל זה ז- על,נה להקֻדשהוותנועה שפ
תר ופי שאחר כך מתגברין עליו בכל פעם י-על-אף. שתת נחֹוברזל ודלת

ם ואין שום תנועה ו לריק חס ושלופי כן אין יגיע-על-אף, א ליצלןרחמנ
כי צריכין לעבֹר עליו עדן ועדנים , םו חס ושל,נה להקֻדשה נאבדתושפ

ת מֻחלפים צריכין לעבֹר ות ומימומות ותהוהרבה וכמה ימים ונהר
ראים צריך ולים ונות המלאים נחשים ועקרבים גדוובכמה מדבר, עליו

ואם הוא חזק . כנס לשערי הקֻדשה באמתכה לִהושר ז עד א,לעבֹר בהם
ף כל ו בודאי ס-תר אף אם יעבֹר עליו מה ור כארי לבקש ולחפש יובוִג
  . ת בתכלית העליהו יתברך עד שיזכה לעלותוף יזכה למצֹא אוס

, לו בתכלית הירידהי יתברך אפותווכל זה הכח לחפש ולבקש א
כל זה בכֹח ,  יתברך מאֹדודועד שנתרחקנו מכב, בתכלית גלות הנפש

רה ששם כל רזין ולה סתרי ת של הצדיק האמת שִגורתווזכות ת
 לא כי לולא זכות הצדיק האמת. 'איה'יתא שהם בחינת ירווסתימין דא

ם היו נטבעין חס ו וחס ושל,לו לחפש ולבקש כלליהיה לנו כח אפ
קים שנתרחקו מן ופלים והרחום להנוהיה תקומה חס ושל ולא םוושל

ת עד אין ומואדם שנפלו לתה-ו שיש בנייובפרט עכש. כך-הקֻדשה כל

ד לבקש ולחפש ורר עוומהיכן היו מקבלין חיות וכֹח להתע', וכו' קץ וכו
. תם חלילהום היה אבד תקוובודאי חס ושל,  יתברך ולשוב אליוודוכב

ידי זה יש -על', איה'ידי כח צדיק האמת שזכה לבחינת -אך באמת על
עד ', וכו' איה'שיחפשו ' ת המֻטנפים וכוומולו למקילים אפפוכח לכל הנ

  .שיעלו בתכלית העליה
ב בכל אחד וצא טוהצדיק האמת הוא מטה כלפי חסד תמיד ומ

ת שנמצא בכל אחד ובות טות השערודע ללקט כל בחינוכי י, מישראל
לה ות כל אחד אפילו אם הוא חוסק ברפואוידי זה הוא ע-ועל, מישראל

ת ובות טוכן נֻקד- גםוצא בוכי הוא מ, ד בחלי הנפשל מאֹד מאֹוגד
וזֹאת . ב כשערהו מרע לטוינו מה שמנתק עצמידה, תובחינת שער

 גם עליו שכליות ויד-ר וכלי שהצדיק ממשיך עלונהשערה הוא בחינת ִצ
קר גֻדלת ישזהו ע, ת אלֹקותוכן השג- גםו עד שמכניס ב,וצמצומים

  .תרול ביודלה הגות גם חול לרפאוכשיכ, הצדיק
 ודבוק ו והצלחתומום לשלוהמתפלל בכל י, המעתיק והמסדר

רש ו וד, היקרה והנעימה בכל עת תמיד בכל לב ובכל נפש באמתובנפש
                                                .ים אליוום הנלוו ושלובתו וטומושל

¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  
  

  )ב-א, טלטול ונסיעות לדרכים(
התוכחה  על ידי קלקול �                                        

 ).סימן כב, ן"לקוטי מוהר(על ידי זה בא גרוש וטלטולים , והמוסר
כוב וצער יהיה ִע לא זה-ידי-ועל, דם שתצא לדרך תתן צדקהוק � 

 ).סימן לא, שם(בדרך 
ותשמרני ותצילני , ותצילני ברחמיך הרבים מסכנת דרכים...   �

ותהיה , ומכל אורב ואויב ומסטין, כוב בדרךיי צער ויסורין ועמכל מינ
בשמך אצא לדרך לשלום , תמיד עמי בשבתי בביתי ובלכתי בדרך

ותציליני מכל מיני , ואשוב לביתי לשלום, ר הדרך בשלוםוובשמך אעב
ר ושמֹ, בגוף ונפש וממון, בגשמיות וברוחניות, הזיקות והפסד בדרך

תן ותזכני ִל, ם ולשלום מעתה ועד עולםצאתנו ובואנו לחיים טובי
 צדק לפניו יהלך וישם לדרך :כמו שכתוב, דם צאתי לדרךצדקה קֹ

תלך לפני , ואתה ברחמיך הרבים. ון לפני הדרךוזה תכ-ידי-ועל. פעמיו
ותביאני , ותאיר לפני באורך הגדול, להנחותי הדרך אשר אלך בה

 –לקוטי תפילות ( ...בותגיעני למחוז חפצי לחיים ולשלום כרצונך הטו
  )א"תפילה למתוך 

  
  )ד-א,  ארץ ישראל–אוצר היראה  (

בחינת , בחינת תפילה, עיקר אמונה    �                                            
ויכול לפעול , ושם עיקר עליות התפלות, אינו אלא בארץ ישראל, נסים

ליקוטי (ולם בתפלתו מה שצריך ולעשות נסים ומופתים אמתיים בע
  ). סימן ז -ן "מוהר
, בחינת תפילה, כשפוגמין בארץ ישראל שהוא בחינת אמונה      �

ועיקר שיורדת התפילה בגלות ואי אפשר להתפלל , אזי יורדין לגלות
  ).שם(ולעשות נסים בעולם 

דהיינו שילך מדרגא , מי שרוצה להיות איש ישראל באמת    �
כי כל עליות , ושת ארץ ישראלאי אפשר כי אם על ידי קד, לדרגא

וכן כל עליות , שצריכין לעלות אל הקדושה הוא רק על ידי ארץ ישראל
  ). 'ן סימן כ"לקוטי מוהר(התפילה הוא רק בארץ ישראל 

וכן על ידי . זוכין לארץ ישראל, בזכות התורה שממשיכין    �
אז יש לו , שנמצאים אצל הצדיק בשעה שממשיך תורה ודורש ברבים

ועל ידי זה זוכה גם כן לבוא , ן חלק בהתורה שממשיך הצדיקגם כ
  ).שם(לארץ ישראל 
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