
  )ד"י, ו"בראשית ט(  ...ואחרי כן יצאו ברכוש גדול   
  ]'ב',  הלכות חלה ד-לקוטי הלכות [

לה בכל מקום שהם ימה שישראל הם כבושים בגולה בתח... 
זה מחמת שבכל מקום יש ניצוצות ונפשות קדושות הרבה , מטולטלים שם

די חטאי כל י-ידי חטא אדם הראשון ועל-שנדחו ונפוצו ונתפזרו לשם על
 ואלו הניצוצות והנפשות מצפים ומחכים תמיד ,הדורות עד היום הזה

ותכף שבא לשם איש הישראלי הם נופלים . שיבוא לשם איש הישראלי
ומחמת שאלו הניצוצות . תקנםיעליו ומסבבים אותו ונתאחזים בו כדי שי

-על, פות שהם נאחזים ומהודקים בהם מאודימונחים בין הגויים ובין הקל
' פות וכוי כי גם הקל,ידי זה יש יסורים גדולים לאיש הישראל שבא לשם

הבאים מהם נאחזין בו מחמת ' וכל המחשבות רעות וזרות ובלבולים וכו
  .שרואים שהניצוצות רוצים להתתקן

קר התאחזם והתגרותם הוא בעת שזה האיש עוסק יוע
קונם וגאולתם י שאז הוא זמן ת,באיזה דבר שבקדושה

פות כידוע ומובן ים והקל"ות מבין העכושל הניצוצ
 ומובן ,ל בכמה מקומות"נו זיכל זה בספרי רב

 ,ל"ז י"הר וכל כתבי הארוברמז גם בספרי הז
י "שהם אחד מהיסודות הגדולות שספרי האר

הר מיוסדים עליהם כידוע למבינים ול והז"ז
  .במקומות אין מספר

 תכבד העבודה על האנשיםוזהו בחינת 
ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך   בחינת,'וכו

 ,קף אריכת הגלותו וזהו ת,' וכוהרע לעם הזה
 כי כל מה שסמוך יותר ויותר אל ,ויבפרט עכש

הקץ מתגברים ומתגרים יותר כל המתנגדים אל 
פות והתאוות והנסיונות והבלבולים יהקדושה והקל

וצריכין התחזקות גדול מאוד .  כמבואר במקום אחר,'וכו
בכל עת בכל מקום שבאים '  ולצפות ולחכות לישועת ה,מאוד כנגדם

ואז יזכה שלא די שיצא , משמים' עד ישקיף וירא ד ,לשם בגלות וטלטול
רות בעצמו אף גם יברר ויעלה משם כמה וכמה ניצוצות יויעלה משם לח

כמבואר  (ונשאר גם הוא לאלקינו בבחינת ,רש נשמתווכים לחלק שיהשי
 עד שגם המקום בעצמו יתקדש בקדושה )ו"תורה ע', ן ב"בלקוטי מוהר

וזה . ' וכועתידין בתי תרטיאות בבחינת , שילמדו בו תורה ברבים,גדולה
כמו .  כידוע, הנאמר גם על הגלות הזה,ואחרי כן יצאו ברכוש גדולבחינת 

  .לרבות גלות כל הארבע מלכויות - וגם את הגוי ,ל"שאמרו רבותינו ז
  
  
  

  ]ו"מ –אוצר היראה [

כן  ועל, בהועוט המחזיק את המרימישראל הוא בחינת  כלל ארץ   
ישראל  וכן לעתיד תחזיק ארץ, ל"תינו זו שאמרו רבו כמ,ארץ צבינקראת 

, שהום שיש קדוכי בכל מק, הכל מחמת בחינה זאת, וחואת כל ישראל בר
שם , תרוה יושה גבווכל שהקד, בהועוט מחזיק את המריהוא בחינת מ
שזה בחינת , תרודוש נפלא ייבה בחוחזיק את המרעוט מיהבחינת מ

המקדש  ובבית',  וכוםו צר לי המקולא אמר אדם לחברש, שת ירושליםוקד
וכל , חיםומדים צפופים ומשתחוים רוועכן  על, תרוד יוה עו גבושתושקד

עוט מחזיק את יתר בבחינת מוהוא בי, תרות ביון והלוחוהסמוך להאר

תינו ו שאמרו רבון כמום בין שני בדי ארלוכן צמצם את כ ועל, בהוהמר
שזה בחינת , דה כללי מן המו אמרו שאינון בעצמום הארועד שעל מק, ל"ז

רה נכלל בעץ החיים ון ששם התום הארוכי מק, ם לגמריולמעלה מן המק
  .)' אות ו-'  גתורה-פר סכותהל(ן פנים יעי, םושהוא למעלה מן המק

  
  

  
  ]ט"י, ן"שיבחי הר[

 ו ובימי ילדותורגיל מאד בימי קטנות] ל"בינו הקדוש זצר[היה     ☺
לבקש , ש לברכהוזכר צדיק וקד, בוט-שם-לרוץ בכל פעם על קבר הבעל

 ובזמן .והיה רגיל לילך לשם בלילה.  להתקרב להשם יתברךושיעזר, ומאת
, לך לשם בלילהוהיה ה, ל מאדובעת שהיה הקרירות גד, רףוהח

ה שם מקוה חוץ למרחץ והי. ומשם חזר והלך אל המקוה
 לילך בהמקוה וובחר ל, ך המרחץוומקוה אחד בת
וכבר היה קר , לו בעת הקרירות גד,שחוץ למרחץ

כי היה דרך , ל" מאד מחמת שבא מהקבר הנול
עלמין  עלמין וכן מהבית  להביתוק בין ביתורח

ת שנשתהה הרבה על ומלבד השהי, למקוה
לך וכן אחר כל זה היה ה פי על אף, הקבר

 ,מדת בחוץול בהמקוה שהיתה עוקא לטבודו
. וכל זה בהצנע בלילה - וכדי לסגף עצמ
, שושאמר ששמע מפיו הקד, ושמעתי מאחד

אם בן  לא היה כי, ת אלוושבעת שעשה הנהג
  .ששה שנים

עד , אדם  מבניודתוצנע בעבוכך היה מ וכל    ☺
ובא , רףוקר בחושפעם אחת הלך למקוה בב

, לםוותמהו עליו הע, ת מהמיםוחת היו לווהפא, מהטבילה
כי לא עלה על דעתם שהיה , ופף ראשורף יהיה האדם חושבח

,  בקרירות כזהוותמהו עליו על שחפף ראש, ורק סברו שחפף ראש, במקוה
  . ודתוצנע מאד מאד בעבוכי היה מ, ווהיו מחזיקים זאת למעשה נערות של

ע מהם שום דולא היה י, גם כל התעניתים הרבים מאד שהתענה    ☺
, דעת מזהו לבד היתה יורק אשת, ביוו וקרו אביו ואמאפילו, לםואדם בע

ת ושה כמה וכמה תחבולווהיה ע, שלא תגלה לשום אדם, והיה משביעה
  .פן שלא ידע מהם אישובא, להעלים ולהסתיר כל התעניתים שהתענה

  

  
  

  ]ח"י,  רצון וכיסופין–אוצר היראה [

ברית מלח  בחינת , שהוא בחינת מלח- ידי שמירת הברית על  
ידי זה מפליטין הדמים   על, שנקרא ברית מלח,ידי הצדיק  וכן על- לםוע

כין לכסופין ו וז,תועת רורעים שמשם נמשכין כל הכסופין ותאו
ן הנפש ו שהם בחינת צמא,ודתושה להשם יתברך ולעבוקקות דקדווהשת
 כי ,' וכוצמאה נפשי לאלקיםוכתיב '  וכוצמאה לך נפשי בחינת ,שהודקד

ידי זה   ועל,ל"שה הנון הנפש דקדומאיינו בחינת צי ה,ןומאיהמלח מביא צ
 כמים לפני וך לבולשפידי זה  כה עלו כי ז,ממשיכין בחינת מים מימי החסד

פכי והה לב האבן ללב בשר ולבחינת מים שזה בחינת וך לבועד שיהפ' ה
  .הצור אגם מים

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י'   לזכרון נצח מורינו ר-  א" תקמעלון  -לך  -פרשת לך  -ד  "בס



רה וכה להתגלות התו ז,ידי כל זה ועל  
ידי   ועל;כן מים רה נקראת גםו והת,בשלמות
ידי זה מכבין   על,רה שממשיכיןומימי הת

  .ל"ידי ברית מלח הנ ן הנפש שבא עלומאיצ
פש צמאה מאד להשם כי הנ  
 כי אם ,נהומאית צואפשר לכב  ואי,יתברך

ן ומאיידי הצ  והמים נעשין על,ידי מים על
 שהם - ל"ידי הכסופין הנ  כי על,ובעצמ

ידי זה נעשין   על- ן הנפשומאיבבחינת צ
 ונצטיירין ,רהות התותיות לאודונק

ידי  כין עלו וז,בורה לטות התותיוונצטרפין א
 - שהיא בחינת מים - רהוזה להתגלות הת

אפשר  כי אי. י כל צמא לכו למיםוהבבחינת 
ן הנפש שצמא מאד ומאית ולהשקיט צולכב

רה שהיא בחינת וידי הת  כי אם על,להשם יתברך
  .מים

 ווזה בחינת מליחת הבשר להפליט דמ  
 הוא וקר גמר הכשריוע. ל"נו כני הי,ידי המלח ממנו על

קר גמר י כי ע.וידי ההדחה במים לאחר מליחת על
טהרת הנפש ותקונה להטהר לגמרי מהדמים הרעים 

 ,ידי המים  הוא על,תומאושמשם באים כל הכסופין רעים שהם כלל כל הט
 כי ,ל"שה הנוידי כסופין דקד רה שממשיכין עלוידי מימי הת נו עליהי
  .ל"תינו זו כמאמר רב,רה מטהרת את האדם בשלמותוהת

וזה בחינת מה שהתקרבות ישראל לאביהם שבשמים בשעת מתן   
קון הדמים לבררם יהזאה היא בחינת ת. ידי הזאה וטבילה רה היה עלות

ת וידי זה נעשין נפש  שעל,שהו עד שיהיו בבחינת כסופין דקד,ולזככם
קר גמר י וע, כי הדם הוא הנפש,כוך הדמיםירור וזיקר בי שזה ע,ביםוט

שה ורה הקדו בחינת מימי הת,ידי הטבילה במים עלקון היה יהטהרה והת
  .)א" י' י'אות ט - 'הלכות דם א(ידי זה  שממשיכין על

  

  
  

  ]א"ל, תורה תלמוד - עצותליקוטי [

ת ו להי,שהוידי עזות דקד-כי אם על, רת אמתות לתואפשר לזכ אי  
י וכפ', נעים והמלעיגים וכווולבלי להשגיח כלל על המ', דת הועז כנמר בעב

כה ו ז,שהו עזות דקדוכי מי שיש ל. רהוכה לתוהעזות שיש לאדם כן ז
 עזות וולהפך מי שיש ל. שהורה אמתיים דקדולקבל ולהמשיך חדושי ת

כה לחדושי ו זואינ', ר וכוושהוא עז פנים כנגד כשרי הד, דסטרא אחרא
רה שמקבל כפי ווכפי הת. רה מהסטרא אחראורק מקבל ת, רה אמתייםות

 .כה לתפלהו כן ז,ל"העזות כנ
  
  
  

  ]'ל, 'אלקוטי תפילות [

כדי שאזכה לקבל , שהושיעני וזכני לעזות דקדוורחם עלי וה...      
ידי חכמיך -כי אתה גלית לנו על, רה אמתייםוידי זה חדושי ת-ולהמשיך על

ידי עזות -שה כי אם עלורה הקדות לתואשר אי אפשר לזכ, שיםוהקד
וגם אתה . הוי עז כנמר :נם לברכהוזכרתינו ו שאמרו רבוכמ, שהודקד
כי העזי פנים הם , צם הפגם של עזות דסטרא אחראודל עודעת לנו גוה

ת ו באתי לחל, על כן.רת משהות שאין להם שום חלק בתורוד ד"התתקע
  ריניוות, שתחנני מאתך דעה בינה והשכל, תיוי אבקי ואלק אל'פניך ה

יך שאזכה לידע תמיד א, ותלמדני תמיד בכל עת
פן שאנצל תמיד ברחמיך ובא, להתנהג עם העזות

  .מכל מיני עזות דסטרא אחרא
ותשמרני , ותצילני מעזי פנים ומעזות פנים     

ת והחדושים ורומכל הת, ותצילני ברחמיך האמתיים
, פה הנקראים פסיליםישל הסטרא אחרא והקל
ותחזקני ותאמצני . פהיהנמשכין מעזות דקל

שה להתקרב וכח וגבורה דקדדתך ותמשיך עלי ובעב
ואזכה תמיד . רתך וליראתך באמתודתך ולתולעב

חדושים , שהורה הקדולחדש חדושים אמתיים בהת
חדושים , רת משהוהנכללים ונכנסים באמת בת

 .דךון לפני כסא כבושיהיו לך לנחת ולרצ

  
  

  ]א"עמכתב  - י הנחלֵּבמספר ִא[

  . ה"ד אייר תשכ"אור ליום כ, ה"ב  
 ...מר , עטרת ראשי,  מלך ישראללכבוד

בגלל גודל . כאשה לבעלה' החביב בעיני ה
אל , תוקף תאוותו שמתאווה בכל לבו

המשפיל גאים , המנהיג החכם האמת
ומגביה שפלים ומאסף ומקבל כל האובדים 

שכולם , ותורתו' והנדחים ומחזירם לה
יהי . כתר מלוכה' ויתנו לה' יכירו וידעו את ה

גין הצדיק שממשיך עליך ב, מגן בעדך' ה
להאריך , חסדים ורחמים גדולים חדשים לגמרי

  . ימיך ושנותיך בלי שום מחסור
כי בעת התחלת , דע אחי והאמין מאוד  

שתהיה , היותך בבטן אמך נגזר עלך מאת הבורא
בתנאי שבסגולת שכלך הרחב והישר , מלך על ישראל

, הנורא, תלמד העם דרך האמת, ולשונך הצח והמפואר
. זה שבע שנים, בדרך נס ופלא, לנגד עיניך' שהופיע ה

שכולם יראו ויכירו , ותפתח עיניהם ולבם של ישראל
אשר בו תלוי גאולתינו ופדות , האמת האמתי הגנוז וצפון ונעלם מעין כל

  .נפשינו ותיקון כל העולם בשלימות
וכל מה . ידי ענווה דייקא הוא על, עיקר כבוד וגדולת המלכות  

בכל , כי כן דרך המלכות. מתפשט מלכותו ביותר,  להמלך ענווה ביותרשיש
בשעה שקם , כמו שבכל יוס. לכבודו וגדולתו, שצריך שיקדים ענווה, פעם

שמלובש במלבושים פשוטים וגם פניו , ממטתו שאזי עדיין הוא בקטנות
ואחר כך מייפה עצמו ומתלבש , קודם הרחיצה, אינו בצחות וזכות עדיין

ברוך מחיה מתים ברחמים : ומתפשט בגדולתו כדרך המלך, כבודבבגדי 
  .רבים

. עמדי בחסדו הגדול'  הנס הנפלא שעשה ה,אספר לך בקיצור  
ומחלתה גברה מאוד , חלתה אשתי חולי גדול לא ישוער, לפני שבועיים
,  אמר שמצבה קשה מאוד,והרופא הגדול פרופסור אליקים. מיום ליום

. ולקחנו אותה לבית חולים הדסה, חולים תיכף ומידוהיא זקוקה לבית 
בלי , כי היתה גוססת. כי אין שום תקווה לחייה, והרופאים אמרו נואש
דענו לכל הילדים והקרובים שיבואו ויהיו על ווה. שום הרגש וחושים כלל

אולם בכל . וכולנו בכינו וזלגו עינינו דמעות רותחות בלי הפוגות. יד מיטתה
', באמונה ובטחון בעזרת ה, במחשבה חזקה, גברתי בכלאנכי הת, זאת

. שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים
והתחזקתי . יתברך להחיותה ולרפאותה' יכול ה, ואפילו עכשיו במצב כזה

ובליל שבת . כמעט כל יום שישי, מאוד בתפילה ותשובה על יד מטתה
 ולאט ;ה קצת ומאז התחיל איזה שינוי לטובהקודש נתעוררה ופתחה עיני
עד יום חמישי , אך עדיין היתה בסכנה גדולה. לאט השתפר מצבה קצת

 נס גדול :והרופאים אומרים. יום ועכשיו מצבה הולך וטוב מיום אל. שעבר
  .למעלה מגדר הטבע, היה כאן
רופא נאמן , מעמקי לבבי אני נותן תודה והלל לאל ההודאות  
ונתן לי , שהחזיר לה נשמתה ברחמיו הגדולים והפליא חסדו עמדי, ורחמן
בזכות רבינו הקדוש , בנסים ונפלאות גדולות, מאוצר מתנת חינם, מתנה

. ובזכות תפילתך והשתתפותך בצערי בכל לבך ונפשך. זכרונו לברכה
עומד על המשמר ומתפלל תמיד על , כן גם אני. שהרגשתי זאת היטב בלבי

שירפא אתכם בשלמות , ייתך היקרה ואחותך האצילהשלומך ושלום רע
חיים טובים בזכות רבינו נחל נובע , ויתן לכם חיים ארוכים, בגוף ונפש

המצפה תמיד לישועתך , המעתיק. זכותו יגן עלינו
  , וטובתך

  ישראל דב אודסר
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