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  ... ונפש כי תקריב קרבן מנחה
  )'מ', מנחה ז - לקוטי הלכות(

לטהר עצמו בכל צריך , כל אדם בכל דור ובכל זמן בכל שנה ושנה
, שזהו עיקר ההכנה לקבלת התורה, שזהו עיקר התשובה, עת מזוהמתו

ועיקר התשובה היא בבחינת . כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה
 קרבןשזהו בחינת , תפילה לעני כי יעטוף בחינת שהיא, תפילת המנחה

שהיא עשירית האיפה שבאה בדלי ,  של עני ודל מאדקרבן שהיא מנחה
 -בכל יום  - יתברך מאיר אורו הגדול בלב כל אחד שם היינו כי ה;דלות

לקוטי  (זכרוןשזהו בחינת מה שמבואר בהתורה , לעוררו בתשובה
עצמו מאין סוף עד אין תכלית  יתברך מצמצם שםשה) ד"נ', ן א"מוהר

  .'ומרמז רמזים לכל אחד וכו
 
, סוף-אין- כל מה שמאיר בלבו מלמעלה הוא אצלו בבחינת אור,אך

. כשנתעורר קצת הוא מתעורר חוץ מהמידה, ועל כן על פי רוב
 מתגברין בו המחשבות רעות שיניקתם ,וכשרוצה לצמצם האור

 ומחמת זה ,'כו שהם בחינת כח היצר הרע ו,'מהצמצומים וכו
  .נתרחקו כמה מתשובה

 
 קרבן עיקר תיקון התשובה הוא בבחינת ,ועל כן

 דהיינו ; עני ודל בדלי דלותקרבןמנחה שהוא 
וכל ,  וידע שפלותו באמתשיבטל גאוותו לגמרי

ידיעת והרגשת שפלותו וקטנותו וקלקוליו 
 ,ופגמיו המרובים מאד לא יהיו לרעה

ם שלא יתרחק חס ושלו, רק לטובה
רק , יותר על ידי שיכיר שפלותו וקלקוליו

 ורבוי רחמיו העצומים  השםיבטח בחסדי
שיכולין לזכות , שיש תקוה גם אליו, מאד

על ידי , מכל מקום שהוא יתברך שםלהתקרב לה
אף על פי שאין  - שהוא ; עני שהיא מנחהקרבןבחינת 

ואפילו עופות תורים , החוטא יכול להביא פר ואיל וכבש
  השם מצא לו, אף על פי כן- נה אין ידו משגת להביאםובני יו

שיביא על כל פנים עשירית , תקנה ברחמיו המרוביםיתברך 
  .האיפה קמח

 
 שאפילו אם אין ;לה לנו ורמז לנו שרחמיו לא כלים לעולםיובזה ג

כמו בעלי תשובה , לשוב בתשובה כראוי לפי מעשיוהאדם יכול 
 אף על פי , עצמן הרבה מאד כידועהקדמונים שהיו מתענים ומסגפים

כי גם נקודה  .מחמת זה מתשובה, חס ושלום, חלילה חלילה למנוע, כן
 , דהיינו; יתברך השםטובה אחת של בחינת תשובה יקר מאד בעיני

כשהאדם מצמצם האור המאיר בלבו ואינו הולך בגדולות ונפלאות 
שומר והעיקר כש -  וממשיך האור על עצמו בהדרגה ובמידה,ממנו

 אף על פי שתשובתו - ' ומנתק מחשבתו מרע לטוב וכומחשבתו
כי היא בחינת קרבן עני ודל ,  יתברך השםיקר הוא בעיני, בקטנות גדול

 כמו ; יתברך השם שיקר מאד בעיני,שהיא בחינת עשירית האיפה
 יתברך קרבן מנחת  השםכמה וכמה יקר בעיני, ל"שהפליגו רבותינו ז

ונפש כי תקריב קרבן מנחה על פסוק , ל"ינו זכמו שאמרו רבות, עני
שמפליג מאד בעוצם מעלת יקרת קרבן מנחת עני , וכן במדרש. 'וכו
  . יתברך השםאצל

  
קחו בחינת , שזה עיקר התשובה, כי עיקר הקרבן עתה היא תפילה

: וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה,  השםעמכם דברים ושובו אל
 עיקר חשיבות התפילה והדבורים אצלו. איני מבקש מכם אלא דבורים

כמו שהאריכו ,  יתברך הם התפילה והדבורים של העני והדלהשם

תפילה על פסוק , הר הקדושו כמו שאיתא בז; בזה הרבהל"רבותינו ז
  השםכמה וכמה יקר אצל, ך שיחוו ישפ השםף ולפניולעני כי יעט

על חסרון אפילו העני המתפלל על צרכיו הגשמיים , יתברך תפילת העני
 ,מכל שכן וכל שכן כשהאדם מרגיש עניותו ושפלותו במעשיו, פרנסתו

 :ל"שזהו עיקר העניות כמו שאמרו רבותינו ז, שהוא עני ודל מן הדעת
, שזהו עניות הדעת -דהיינו כשיש לו מעשים רעים , אין עני אלא בדעת

 מכל שכן ;אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטותכי 
לים עליו שני מיני העניות שהוא עני מן הדעת מרבוי קלקוליו כשנופ

והעניות וחסרון פרנסתו , סר פרנסה מאדווגם הוא עני ומח, העצומים
  .מבלבל אותו מאד

  
 יתברך שםוכשמשכיל על דרכיו ומטה לבו להכרוזים והרמזים שה

 כי מימין ומשמאל - ורואה שאין לו שום תקוה, קורא אותו בכל יום
ואשתו ובניו , ופרנסתו דחוקה, מעשיו מקולקלים מאד, ךאין סומ

 - צועקים לחם ופרנסה ומלבושים ושארי הצטרכות ההכרחיות
 יתברך מתוך  השםושופך שיחו לפניוכשהוא מתגבר מכל זה 
 תפילה לעני כי יעטוף ולפניבבחינת , עוצם עניותו ודחקו

שזהו בחינת קרבן עני בחינת עשירית ,  ישפוך שיחוהשם
 זה יקר מאד מאד אצל, יפה שבאה בדלי דלותהא

כי לא בזה :  כמו שכתוב;כנזכר לעיל,  יתברךהשם
ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו 

 מכלל שראוי לבזותו ;ובשוועו אליו שמע
אך רבים . ולשקצו ולהסתיר פניו ממנו

רחמיו מאד מאד ואינו מבזהו ואינו 
 אשכון את :וכמו שכתוב. 'משקצו וכו

עד  - תשב אנוש עד דכא: וכתיב. כאד
  .דכדוכא של נפש

  
  

  
  )' ב- ארץ ישראל -אוצר היראה (

שזה עיקר , שת הבריתושתו בקדוכפי קד,  כל  אחד   
וכפי מה שזוכה להתקשר ולהכלל בהצדיק הדור  ,בחינת צדיק כידוע

כן הוא  זוכה - וכמו,ישראל-שת ארץוליר כן זוכה-כמו, האמתי
ישראל -לה הוא בבחינת ארץיתיקון התפ  כי עיקר,להילשלמות התפ

  ).'ג להי תפכותהל(
  
  

  

  )ב"רת(

יוחנן  בן  שאמר רבי, ל"בשמו  על  מאמר  רבותינו  ז שמעתי  
 עדן ואחד- אחד לגן, אלא שיש שני דרכים לפני,ולא עוד :זכאי
]: ל"רבינו ז[שאמר ,  נם  ואיני  יודע  באיזה  דרך  מוליכין אותיילגה
פק בזה אם יוליכו אותו ויוחנן  בן  זכאי יהיה מס ך שרבןישיוכי 
 ,  מוליכין  אותו  אחר  מותו דרך הגיהנם,הגדול אך הצדיק.  נםילגה

 נמצא שהצדיק הגדול הוא עובד את.  כידוע,נשמות כדי להעלות משם
כי הוא עוסק  גם אחר מותו להעלות נשמות  , גם אחר מותוהשם

וזהו . ולהחזירם להשם יתברך לשםשנפלו  הנפולות מהמקומות
 , שגם אחרי מות משה,השםעבד  מות משה ויהי אחרי): 'יהושע א(

כי ,  גם עתה אחרי מותו השם כי משה עובד; השםעובד] משה[היה 
 ,'ין בלקוטי איוע.  להשם יתברך הוא עוסק להעלות נשמות הנפולות

 עוסק אהו מותו  לאחר,עתה  גם,כן שמשה-אר גםו שם מב,ו"סימן רט
  .בתשובה ולעשות גרים  להחזירם,ולתקן נפשות להעלות
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 אם יוליכו ,ירא ומסתפקישהיה רבן יוחנן בן זכאי מת וזה  
 ,נםי כי היה חושש שיוליכו אותו דרך הגה,נםיאו בגה עדן-אותו בגן

 ,ף לעין יעקב"ין בהריי ע:אמר המעתיק [ל"נשמות כנ בשביל להעלות
  ].זה פןוכן בא-מפרש גם

  
 נסתפקו, זכאי בן יוחנן רבן יןיבענ אך ,כל  זה  שמעתי  בשמו  

 ונה שרבן יוחנן בןו אם הכ,ל"פי ההקדמה הנ- על,רושויהשומעים  בפ
במעלה  שאינו גדול  מחמת,עדן-זכאי היה בוכה פן יוליכו אותו דרך הגן

רוש הוא ישהפ נמצא, נשמות נם להעלות משםי שיוכל לילך לגה,כל כך
רא שלא יוליכו ימתי כפשוטו שהיה רושיאו שהפ,  הפשוטבהפך מפרוש

כן היה -פי-על-ואף ,ל"נו בשביל להעלות נשמות כני הי,נםיאותו לגה
-פי-על- אף,גדול פי שהיה צדיק-על-כי אף, רא מאד ובוכה על זהימתי

כשצריך לילך  ,כן היא עבודה גדולה להצדיק ויגיעה גדולה ופחד גדול
 .וכמובן קצת בספרים, ותלהעלות נשמנם בשביל ילגה

  
  

  

  )ד"ל, ן"אנשי מוהר - כוכבי אור(

  .ל"נו זיהחזן של רב, חייקיל' היה הר, כידוע ☺ 
  .)נפטר( שיראה לו מת ,ל"נו זיביקש מרב, פעם אחת ☺ 
  !אבל הלא תתפחד ממנו: ל"נו זיואמר לו רב ☺ 
  !אינני כל כך טיפש עד שאתפחד ממנו: וייען ויאמר ☺ 
ככה עד  ,אבל תתפחד: עוד הפעם, ל"נו זיויאמר לו רב ☺ 

והראה לו , שלא יתפחד, ל"והוא השיב כנ, שלושה פעמים
עד , ויתחלחל ויתבהל מאד, נשמת נפטר אחד, ל"נו זירב
ויאמר לו , ל נתיירא שלא יזיק לו זה הפחד"נו זישרב
 ?האם חכם כמוך יכולין להטעות בדמיון :ל"נו זירב

  .ויחלף הפחד ממנו
  

ביקש עוד , וכעבר איזה זמן ☺ 
, שיראה לו נפטר, ל"נו זיהפעם מרב

, ויאות לו והבטיח לו, ובלבד שלא יתפחד
באותו הרחוב שישב  .כהווזה היה קודם חנ

, ואנשי שלומנו, היה אופה אחד, ל"נו זירב
היה חסר , על פי רוב, מלכה-דת מלוהוסעכשיישבו ל
לקנות , והיו רגילין לכנס להאופה הזה, להם לחם

משום שלא היה , מה שלא היה יכול למכור, השיירים משבת
והוא היה , בכדי שייקנו בזול', או לא נאפה מצד אחד וכו, שלם

  .רגיל להיטיב עמהם במקח בשביל זה
  

ל "נו זיאמר רב, כהו ובחנ;ל באלו הימים"ונפטר האופה הנ ☺ 
ל "ופה הנוירא את הא, וישא עיניו  !עתה תראה נפטר: חייקיל' אל הר

וביקש , בכריעה והשתחויה, ל"נו זיאיך שעמד לפני רב, שנפטר בסמוך
רבים והיות שאני היטבתי עם האנשים המק: ל"נו זימרב] האופה[

ובכן , מלכה-דת מלוהובשביל סע, למכור להם בזול לחם וחלה, שלכם
  .אני מבקש מכם תיקון

, רבים אליו המקיייען שהיטבת עם אנשי: ויאמר לו, ל"נו זיוייען רב
  .ויעלם הנפטר !אני אעסוק בתיקונך

  
  

  

  )ט"ל מכתב -י הנחל ֵּבמספר  ִא(

  .אביב תל. ב"ה ניסן תשכ"כ, ה"ב  
להודיע ולהאיר אור , החושב מחשבות ותחבולות, ...מר , לבי יקירי
בחינת אורו של , אור האורות, שהוא אור הצדיק האמת, האמת בעולם

ות אלקותו יתברך גם במחשכים מרים המאיר עלינו אור התגל, משיח
ומשבר ומכניע ומשפיל ומבטל מן , ומרורים אשר בדוד החושך הזה

וכל . הנוטים לצד מינות וכפירות, העולם כל ספרי המינים והמחקרים
שמטילים שנאה ואיבה בין , הגאווה והממשלה של המנהיגים של שקר

  . אתך את הברכה והחיים השםיצו. ישראל להביהם שבשמים
  

 - ושונאי נפשנו. וכוחנו חלש ודל. זקנה ושיבה קפצו עלינו  
ונפשנו .  כמעט בלי שיעור, רבו וגברו מכל הצדדים- שהוא אש התאוות

כאבן הנתון , מטורפת במצולות טיט עכירת תאוות עולם הזה והבליו
,  מבולבל ומטורף מאוד,ואנו הולכים בעולם נע ונד. בתוך כף הקלע

 והרוח סערה הולך וסוער בלי שום ,ועה בלב יםיותר מספינה הת
ואין שום משל ודמיון לכנות ולהדמות עוצם הרחמנות . מנוחה ושקט

 , רק לנוס ולפרוח להצדיק,ואין לנו שום עצה ותחבולה. שעלינו
ולרחוש על הידיים ורגליים בין נחשים , להתגולל ברפש וטיט

אין  אשר על ידו ,עד שנזכה לשאוב מרוח הקודש של הצדיק, ועקרבים
  .שום יאוש בעולם כלל

  
 אפילו , למעלה ולמטה,ובכל מקום ובכל זמן ובכל המדריגות  

כן אין שום  פי על אף, הרחוקים שנתרחקו לגמרי מקדושת ישראל
 הוא מהפך עצם הרע ,כי בעוצם כח חכמתו הגדול והנורא. יאוש כלל

יות של חכמי  עיקר כל הכפירות והאפיקורס. משמד לרצון- לטוב
 ;ידי פגם אמונת חידוש העולם הוא על, שנתעו למקום שנתעו, הטבע
 ועיקר הכנעתם וביטול .באים לכל מיני טעותים, ידי פגם זה שעל
 – בחינת משה, הגדול במעלה מאוד, ידי הצדיק האמת הוא על, דעתם
 שממשיך תורה כדי להאיר ולגלות אמונת חידוש העולם ולבטל ,משיח

  .ות חכמי הטבע שכופרים בחידוש העולםולעקור דע
  

 הוא ,הבעל כח, עוצם נוראות גבורתו וכוחו של הצדיק האמת  
בתוך בית הבליעה של הסטרא , שעומד בחוזק ותוקף, מטה עוזבחינת 
עד שגם אלו הרחוקים , עד שמוכרחת להקיא הקאות בכל פעם; אחרא

שמו מאוד שכבר הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתג, והגרועים ביותר
שכמעט כמעט אבדה תקוותם , ונבלעו בתוך בטן הסטרא אחרא

 ונתוספים שכנים ,יתברך' באים ומתקרבים לה, ותוחלתם
נעשה , זה דייקא ידי ועל, רבים להקיבוץ הקדוש של הצדיק

. עד שסוף כל סוף יתתקן הכל, תיקון נפלא בכל פעם
  . בהוקרה ואהבה וגעגועים

  אדסר נחמן/  המעתיק ישראל דב אודעסר
  

  

  

  )'ד, שמחה - לקוטי עצות(

 נעשה ,ידי רקודין והמחאת כף-על  
 .המתקת הדינים

  

  

  

  )'י -' אלקוטי תפילות (

, ותעזרני להתקשר באמת עם רוח הקודש של צדיקי אמת...  
ועל , ואזכה לשאוב ולהמשיך לתוך לבי את רוח הקודש של צדיקי אמת

 באמת , תמיד השםיה לבי נכון עםשיה, ידי זה אזכה ליושר לבב באמת
  .וה אמתיותוובאמונה שלמה ובענ

  
 שיהיה נמשך הרוח הקודש הזה לתוך ידי ,ואזכה ברחמיך 
לגלות ולהאיר הארת , םיים והרגלייעד שאזכה לתקן פגם היד, ורגלי
עד שיתעורר לבי בשמחה גדולה לשמך הגדול , יםיים והרגליהיד

 עד שאזכה ,תוך ידי ורגליעד שתתפשט השמחה הקדושה ל, באמת
באופן שנזכה להמתיק דינים מעלינו , להמחאת כף ורקודין דקדושה

ואזכה , על ידי מחאת כף ורקודין דקדושה, ומעל כל עמך בית ישראל
 ... ברחמיך לנשא ולהרים ולהעלות את ידי ורגלי לנקותם מכל פגם

  

  
  

  )ב"צ,  צדקה וגמילות חסדים-אוצר היראה (

בחינת  - מעלין את המלכות ,קה ומתנות ענייםידי צד- על 
 ,ואז הולך לו להאדם. בחינת פנים, לבחינת  כסדר - שלא כסדר

  ).' אות ח-' הלכות חכירות וקבלנות ב(הדברים כסדר  ומתנהג עמו בכל
 

  אין
  צדקה

  נחשבת כמו
  ...צדקת הדפוס

  

   חשבון-בכל סניפי הדואר 
89-2255-7  

  

  תזכו
  למצוות

  )16:00 - ל13:00בין  (050-6870043: שידוכי מצוה - 91270 ירושלים 27100. ד. ת: מכתבים-) מאיר (054-7587032 – )מיכאל (02-5829086ו א 050-6741702: מערכת

  

    120₪  :בדיוור ישיר לבית ,)עלון אחד לכל שבת(מנוי פרטי לשנה 
  :שלימה וכל הישועות ו רפואההקדשת עלונים לעילוי נשמת קרובים א

  עלונים1000- ל 200₪ 


