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החטים , סין צריכין תקוןוהתרמ: הכל צריך תקון: ל"תינו זואמרו רב
כי . כי נברא ערל, ת מילהוידי מצו גם האדם צריך תקון על, צריכין תקון

ואזי , לםו יצא לעו שום זכות שבעבורון אין ללם עדִיוצא לעוהאדם בעת שי
 לבד בלי שום אתערותא ולם בחסדושנברא הע, לת הבריאהִחהוא בבחינת ת

שאין לו כלום  [דלית לה מגרמה כלום, שזה בחינת עניות ומקבל, דלתתא
ומשם אחיזת , ]לחם של בושה [ הוא בחינת נהמא דכסופאוולחמ, ]מעצמו

כן  ועל, דם לפריופה הקבחינת הקִל, שמשם אחיזת הערלה, העצבות והדין
רתין הערלה דחפיא וק וכוידי שמלין את התינ ועל. ערלבהכרח שיצא האדם 

קר כי ִע, דם לא היה בגדר האדם כללכי מקֹ, קר תקון האדםשזה ִע, על ברית
ת מילה אנו מתקנין וידי מצו נמצא שעל. צלם דמות אדם הוא כשהוא מהול

 וזה בעצמ ידי ועל, תנו בבחינת אתערותא דלתתאיידי עשי ק עלואת התינ
  צדיק "שהוא בחינת , ואז נתגלה הברית, טלין הערלה בשרשהמכניעין ומב

וזה בחינת השמחה של . הפך בחינת מקבל, בחינת משפיע, "לםוד עויס
, שהוא בחינת פגם הברית, זה אחיזת העצבות ידי כי מכניעין על, מילה

ר של בחינת הצדיק שהוא וונתגלה הא, בחינת ערלה דחפיא על ברית
ר זֻרע לצדיק וא: " שכתובוכמ, הבחינת שמח, משפיעבחינת 

 העושה שליח כותהל -לקוטי הלכות (" שרי לב שמחהִיוְל
 - לפי אוצר היראה ב"א י" אותיות י-' ב לגבות חוב

  )ד"מ, מילה
  

 ÌÈÓ· ıÁ¯Â... )ח, ד"ויקרא י'(  

מאתן כי לים מֻטוכל הטמאים אינם ע
וכן אי אפשר לכנֹס , ידי מים אם על

ן וכג, י מיםיד לשום קֻדשה כי אם על
וכן קֹדם , וקר בקומוכן בבֹ. דתםוהנים בעבהכֹ

וכל , ל ידיו במים לטֹול ארה צריכין לטבֹותפלה ות
 שאמרו וכמ, זה מחמת שהמים קדמו לכל הבריאה

, לם התחיל מן המיםודוש העקר ִחנמצא שִע. ל"תינו זורב
 ידי שעל, לםודוש הערש הדעת של אמונת ִחקר שֹכן שם ִע ועל

קר כי זה ִע, דת השםוזה נכנסין בעב ידי ורק על,  הטהרהקרזה ִע
שהוא " בראשית ברא אלֹקים"בחינת , שהוד האמונה הקדויס

ת נמשכין ומאכל הֻט, ולהפך. קר הקֻדשה והטהרהוזה ִע, רהוהתחלת הת
ידי  ועל. םוחס ושל, לםודוש העכפירה בִחשהוא בחינת , המת הנחשמֻּז

  וכין להמשיך על עצמוז, נטילה כפי הדין וידי טבילה א על, טהרה במים
כי תמלא הארץ דעה כמים לים "בחינת , הארת מימי הדעת שיתגלה לעתיד

דת ות וכל עבושכל הקֻדש, לםודוש העכין לאמונת ִחוזה ז ידי שעל, "מכסים
לידע ולהאמין שהוא , דהורה והעבוד התוכי זה יס, והשם תלויים באמונה ז

 -לקוטי הלכות (חלט לם יש מאין הֻמות הען וברא אויתברך יחיד וקדמ
 )'אות ה,  מקוה–לפי אוצר היראה '  אות ד-'  בסעודה דילת ידיים נטהלכות
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 )ג"י, ו"ויקרא ט( 

כן  על. ת לגמריום נעשים חדשום ויוקר שצריך להאמין שבכל יהִע
ת ויתברך מצמיח ישוע' כי ה, ום ישועתוד יגיע יצריכין להמתין ולהמתין ע

' ת וכוושה חדשוע, םומרים בברכת קריאת שמע בכל יו שאום כמובכל י
כן צריכין להמתין הרבה עד תצמח  פי על רק אף', ת וכוומצמיח ישוע

  . בשלמותוותתגלה ישועת
שה בדיני טהרת הטמאים שרֹב טהרתן ורה הקדווכל זה רמזה לנו הת

 טמא מת וזב ותר כמון הטמאים ביוכג,  ובזמן כפי ערך ֻטמאתןתלוי בימים
צא צריכין להמתין וובעל קרי וכי', ומצֹרע צריכין להמתין שבעה ימים וכו

ל "וכל זה הוא בחינה הנ, ם שלאחריוום אחד עד שיעריב שמשן ויתחיל יוי
צה להטהר צריך וכן זה שנטמא ור ועל, ת לגמריום נעשים חדשום ויושבכל י

נה שהוא וילה במקוה כדי להמשיך עליו קֻדשה וטהרה ממקוה העליטב
ת ונו שכתוב בכווכמ, ת שהוא המקוה של שער החמשיםוהמקוה של שבוע

כי , ן שםיעי) סימן נו ("הסתרה ם הבכוריםוובי"רה ול ומובא בהת"י ז"האר

ואחר . מאתןבלים במקוה להטהר מֻטומשם נמשך הטהרה לכל הט
ן לא נגמר טהרתן בשלמות שה עדִיוי המקוה הקדיד שהתחילו להטהר על

 ו כמ,ם שלאחריוום ויתחיל יווצריכין להמתין עד שיעריב שמשן של זה הי
ת שהמשכת ורולה, "ובא השמש וטהר ואחר יֹאכל מן הקדשים: "שכתוב

סף ום אחר נתושכל מה שבא ונתחדש י, הטהרה והקֻדשה תלויה בימים
 ולמוים עייתברך מק'  בשביל זה הכי רק, ונתחדש קֻדשה יתרה מלמעלה

ם וכי כל י', ם ולילה וכוורא יוובכל עת הוא ב, ףומששת ימי בראשית עד הס
ן לא היה ם הזה עדִיוכי י, לם הוא בריאה חדשה ממשום של כל ימי עווי

 יתברך בכל לב על זה ות לשמודווצריך כל אחד לשום לב לזה ולה. לםומע
 בלב "ם תמיד מעשה בראשיתודש בכל י מחוובטוב"מר ום ולום ויובכל י

ם הוא רק בשביל להמשיך ום ויוקר התחדשות בכל יוִע. 'ם וכוושלם בכל י
ם ום ויותנו להתחדש בכל יורר אונה עלינו מחדש לעו העליוולהאיר מקֻדשת

  .יתברך' לה' ת חדשים וחזקים וכוונוברצ
  רשאי לאכֹל בתרומה עדוכן הטמא שטבל והתחיל להטהר אינ ועל

פי שהתחיל  על אף, וכי כפי ֻטמאת, ם שלאחריווא היו ויבושיעריב שמש
 בשלמות וצא מידי ֻטמאתו יוכן אינ פי על אף, להטהר וטבל במקוה

ם חדש ום שלאחריו שיהיה נמשך יועד שימתין על התחלת הי
קא יטהר י ואז די,שים חדשיםות קדונוקֻדשה חדשה רצ

ברכת השחר ות הלכ –לקוטי הלכות  (.לאכֹל מן הקדשים
  )א" מ אות- 'ה

 

  

  )יד מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(                  

  .אביב-תל, ט"תשרי תשי' ח, ה"ב    �
 ברפש ולאהובי המשליך ומגלגל עצמ

עמך לא יעזבך ' ה, וטיט בשביל נֻקדת האמת
  !  אל תירא ואל תחת,ולא יטשך

יקא יל שדומר הלל שלם והלל הגדועלינו לשבח ול
רא וש ונו לנו רבי ומנהיג אמת קדו בימינו אלה ישיעכש

, תינו יהיה איך שיהיהומאֹד מאֹד שהוא הרפואה לכל מכ
. 'לו להגרוע שבגרועים וכוי אפ, יש כבר תקוה לאחריתנוויד-ועל

ואלמלא זכו . תרול ביופא גדוצריך ר, תרול ביולה גדוכי כל מה שהח
ידי לם בא לו כבר היה העורות מאוו להנילם על כל פנים גם עכשוהע

  . בשלמותותקונ
שים ותנו בכל עת ומרמז לנו רמזים קדורא אולח אחרינו וקויתברך ש' ה

 בזה להבין ווצריך להעמיק ולהגדיל מחשבת, להתקרב אליו יתברך
ל להתדבק וררות גדורר האדם מאֹד בהתעולפעמים נתע. תיוורמיז

רק ,  בשלמותו וכל תקונו תלוי כל קֻדשת יהדותוולהתקשר להצדיק שב
רם שנתרחק ונתגרש האדם מקֻדשת ועד שג. דבר מתגרה מאֹד בזה-הבעלש

 ורב עליו לתפסווא, ם מֻסכן מאֹדום מדבר שממה מקו למקויהדות
ואין שום , ןוגעת דבר מֻבהל ומה שנראה באמת לִשול לעשוואזי יכ, ובמצודת

פי כן מחמת -על-אך אף, שכל אדם שיסכים לזה איך שיוכל להשיג דבר זה
ת וכה לעבֹר על כל הגדרים והמניעו וזומצליח ביד'  הות אמתי שלררווההתע

דפת וואז הסטרא אחרא ר. כה לגמֹר הדבר בשלמותו עד שז,לםולשבר את ֻכ
וכמה וכמה , תואחריו והוא ֻמכרח להתחבא מפניה בכמה וכמה מיני תחבול

  .'וכו' ת וכוונוברין עליו וכמה וכמה נסיולפין ועות חומיני מימ
ת ורק להי, ת חכם כללו לבלי להי-ת ולה שבכל החכמוה הגדהחכמ    �

צריך להשליך כל , ל באמתו מֹח גדולו מי שיש ליאפ. תם וישר בפשיטות
לו להתנהג יוצריך אפ,  יתברך בפשיטות ובתמימותודתות ולעסֹק בעבוהחכמ
כי צריכין להתגלגל ,  יתברךונות רצון כדי לעשוגעת דברים הנראים כִשוולעש

קא בשביל מצוה וולאו דו, תיווומצו' דת הוי רפש וטיט בשביל עבבכל מינ
 ווצריך לגלגל עצמ, יתברך נקרא מצוה' ן הו רצואלא כל דבר שיש ב, ממש

   ווכשאהבת. יתברך' ן ונחת להות איזה רצובכל מיני רפש וטיט כדי לעש

 ל"זצ�,�שלמה�אייזיק��'�ר�בן���ודסרא�ער�ב�שראל�י�'�ר�מורינו��נצח��לזכרון�
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כי . יתברך' יקיר וחביב מאֹד לה-יתברך אז הוא בחינת בן' כך לה-חזקה כל
 ושאין ל, ויש בחינת עבד.  בןושהוא מחפש בגנזיא דמלכא כמ, יש בחינת בן

. ודתו לשאֹל שום טעם וחקירה על עבו ואסור ל,ו שנתנו לודתות עבורק לעש
שה וכך את אביו עד שמחמת האהבה הוא ע-הב כלואבל יש בן שהוא א

ת וללוך הסופץ בתולך וקווה, תומה שעבד פשוט צריך לעש, מעשה עבד
ת ו בכל מיני רפש וטיט כדי לעשוך קשרי המלחמה ומגלגל עצמות בתולוהגד

ואז . ת כאלוודושה עבולו עבד פשוט לא היה עימה שאפ, נחת רוח לאביו
 לעבדות גמור בשביל וכך עד שמשליך עצמ- החזקה כלואה אהבתוכשאביו ר

ת שגם ומוכי יש מק, לו לבןי גם מה שאין נמסר אפואזי הוא מגלה ל, ואהבת
-אבל על, תםו משיג אות שגם הבן אינונו שיש השגיהי, ן אסור לכנס לשםהב

ידי זה אביו -על, ל" לעבדות כנו ומשליך עצמוידי שהבן מסלק כל חכמת
 לחפש בגניזא דמלכא ולו לבן ומניחי מה שאין נמסר אפומרחם עליו ומגלה ל
ב ורשע וט, ו בחינת צדיק ורע לוכה שנתגלה לועד שז, תרוהגנוזים וצפונים בי

כה להשיג צדיק וכי ז, ום ולתקנות המשפט שנפל עד התהוכה להעלווז, ול
כה להשיג וו כשזיועכש. וות המשפטישזה נראה כע, וב לו רשע וטוורע ל

  . זה בחינת תקון המשפט-ולהבין זֹאת 
  .ל"ת הנוידי רבי אמת עם תלמידים נעשין ונתקנין כל הבחינ-על
לוי בזה שיתבטלו מן העולם כל דרכי קון העולם תיקר תיכל ע    �

, כן כל מיני כפירות ואפיקורסות-החכמות הרעות שמהם נמשכים גם
לו בכל המקומות יולהתקשר באמת אל הצדיק האמת שיכול לתקן הכל אפ

זה , תנווזה תקו, זה ישועתנו, זה ינחמנו ממעשינו. ינים העוברים עלינויוהענ
  .שמחתנו לנצח נצחים

ל בטעותים ומכשולות רבים ושכלו וחכמתו יוכל לפכשאדם הולך אחר 
-כאשר כבר רבים נכשלו ונפלו מאֹד על,  חס ושלום,ולבוא לידי רעות גדולות

קר יכי ע. רחמנא ליצלן, ידי חכמתם הרעה וחטאו והחטיאו את הרבים
ולבלי להשגיח כלל , היהדות הוא לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות

יתברך '  יש בזה כבוד הרק אם, על כבוד עצמו
  .דאי לא יכשל לעולםואז בו.  לא-ואם לאו , יעשה
 ,כי מי שלבו חזק. קר הגבורה הוא בלביע    �

רא משום אדם ומשום דבר והוא יכול יאינו מתי
-ש מלחמות חזקות עלולעשות גבורות נוראות ולכב

  .ידי חֹזק ואֹמץ לבו
 עד שנפלו בבחינת ,כך-יש שעברו עברות כל

,  שבתוך הסתרה באלפים ורבבות הסתרותהסתרה
 חס ,ומחמת זה נדמה להם שאין להם עוד תקוה

אבל הצדיק יכול לעורר גם אותו . ושלום
 עד ,כן- שיש לו תקוה גם,יתברך' ולהודיעו מה

כי באמת . יתברך' שישוב אל האמת ויתקרב לה
'  הכל יכולים להתקרב לה,בכֹח הצדיק האמת
  ...הם בכל מקום שהםאיך ש, יתברך תמיד בכל עת

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
, השבועותפעם אני באתי לירושלים על חג ...     �                             

אני נכנסתי לרב שלֹמֹה וקסלר ורב . ]ל"זצ, וקסלר [הבית שלי היה רב שלֹמֹה
פנים ברוך השם הוא יצא -כל-על, אינני יודע מה שהיה לו, שלֹמֹה היה חולה

  . פוריאבל הוא אכל כמו צ, מהמחלה ואכל
 הבית  והיה  באהבה  אותי  בל יק הוא  שלֹמֹה  לרב  באתי  כשאני 

  לו  היה  הוא  .יודע  אינני  ?השמחה  מה  .להגדו  שמחה  ,גדולה  שמחה
  היה  ,באתי  ואני  .ושמחה  אור  היה  ,החלון  אצל  תמיד  ישב  הוא  ,חלון

אני   ,יכֹלתי  לא  אני  אבל  שמח  כך-כל  היה  שלֹמֹה  רב  .גדולה  שמחה
רב שלֹמֹה לא צריך , ישה שאני צריך לאכֹלאשתו היא הרג. צריך כבר לאכֹל

לא ידעתי איך אפשר לחיות . פור שאוכלתי צכמו, הוא אוכל כמו עוף, לאכֹל
  !עם כמה פרורים כמו עוף

היא כבר ידעה מה הוא צריך לאכֹל , אז אשתו כבר ידעה האכילה שלו
. שני כלים, היא נתנה אֹכל לרב שלֹמֹה באיזה כלי וגם לי. והיא בשלה לשנינו

  .ואכלנו שנינו בבית, כלי אחד בשבילי וכלי אחד בשבילו
אבל עם רב , אני אכלתי כמו שאני רגיל, חתיכת בשר עוףהיא נתנה לי 

נכנסתי לבית ופחדתי מאֹד מרב , אני פחדתי, שלֹמֹה לא יכֹלתי לאכֹל
לא . אני אכלתי ורב שלֹמֹה לא אכל, אני לא אוכל, ללא יכֹלתי לסבֹ. שלֹמֹה

הוא לקח איזה חתיכה קטנה , אדם שאוכל כך-ראיתי עוד בעולם הזה בן
, אני לא יכֹלתי. פותכך הוא לקח עוד איזה ִט-אחר. עד שבלע. .והחזיק אותה

, אדם-אבל אני הייתי בן, כמו עוף, הוא אכל בקֻדשה גדולה. אני ֻמכרח לאכֹל
  .לאכֹל ולשתות כמו כל אדם, אני צריך לאכֹל

אז , אני אכלתי יחד עם רב שלֹמֹה. רב שלֹמֹה לא היה צריך לאכֹל
מה שהוא לא , אבל נתנו לי אֹכל.  לא אוכלאני אוכל והוא, ישתי מאֹדינתב

  ... פורירק כמו צ, הוא לא צריך לאכֹל הרבה.  אני אכלתי-אכל 

 )ג-ב, חצות –לקוטי עצות (

, קימת חצות הוא המתקת הדינים �                                               
 .והוא מֻסגל כמו פדיון

  בין בקיץ,לת הלילה יזמן חצות הוא תמיד אחר ששה שעות מתח � 
ינו שתי ידה, יהונמשך עד גמר משמורה שנ, ואז מתחיל זמן חצות; בין בחֹרף

 .זה נמשך הדעת-ידי-ועל,  טוב להסתכל על השמים,קרוובב. שעות
, מלא רחמים". ת לך על משפטי צדקךודות לילה אקום להוצח"  �

וזכני ברחמיך הרבים , חוס וחמֹל עלי, רר ישנים והמקיץ נרדמיםוהמע
רר וואזכה להתע, ת ממש כל ימי חייושאזכה לקום בכל לילה ולילה בחצ

ולא תתגבר . ל בלי שום עצלות וכבדות כללות לילה בזריזות גדוי בחצמשנת
. תי מזהוע אוולא יוכל שום דבר למנ, םו חס ושל,עלי השנה והתרדמה

ר של ונינית המנשבת בכורר הרוח צפותע, ליםווברחמיך הרבים וחסדיך הגד
רר תמיד משנתי בעת וררות להתעוומשם ֻימשך עלי התע, ת לילהודוד בחצ

 ."ר אעירה שחרונידי עורה הנבל וכועורה כב. "לילה ממשת וחצ
ת ות לקום תמיד בחצואתה הזהרתנו בכמה אזהר, לםו של עונורב  �

אך אתה . ת על זהוראות נוש אזהרוהר הקדו שכתוב בזוכמ, לילה ממש
עד , ת שמתגברים עלינו על כל אחד ואחד להטרידנו מזהוכי רבו המניע, דעוי

ן ו אד,על כן באתי לפניך. תות אשר בטלנו מלקום בחצואשר אבדנו רֹב הליל
ת ות לזה לקום תמיד בכל לילה בחצותן לי עצה איך לזכ, שיעוכל רב לה

. בין בחֹרף בין בקיץ, לת הלילהית מתחושהוא תכף אחר ששה שע, ממש
נן על ונן ולקולא, תוקון חציולסדר ת, לורר אז בזריזות גדוואזכה להתע

ועל חטאי , ניםורה שנמסרו רזיה לחיצול גלות התוע, המקדש-ֻחרבן בית
, תרווהאריכו את הגלות בי, תי ופשעי העצומים והרבים שגרמו כל זהונוווע

תי ונווכמה וכמה הארכתי את הגלות בע, צר הכלוכאשר נגלה לפניך י
 .בכלל ובפרט, הרבים
הנני לפניך באשמה , מר מה אדבר מה אצטדקומה א, י לי וי ליוא  �

זכני מעתה לשוב לדרך הישר . מה שעבר עברו, רבה
תי מקימת ובד שום לילה מלילוולא א, באמת

ותעזרני ותשמרני שלא , ותהיה עמי תמיד. תוחצ
ולא יארע לי , ת בשום דברויזיק לי כלל קימת חצ

, אבי שבשמים. שום חֹלי ראש ושום נזק מזה
זכני מעתה לקום בכל לילה ולילה , הקימני ואחיה

, בוט-םובין בחֹל בין בשבת וי, ממשת ותמיד בחצ
ת וקון חציולסדר ת, בשבתי בביתי ובלכתי בדרך

שיעני וותעזרני ות. רה הרבהוולעסֹק אז בת
להמתיק , תוקון חציידי סדר ת-שאזכה על

ולבטל כל הדינים מעלי ומעל כל בני ביתי ומעל 
  . כל בני ישראל עמך

, קר להסתכל על השמיםוואזכה בכל ב  �
, דעת אמתי, דעת זך וצח, זה-ידי-המשיך עלי דעת דקֻדשה עלותעזרני ל

ב באמת מעתה ועד ונך הטות כרצוולהי,  לשוב אליך באמתויד-שאזכה על
ויֻקים , קר דאברהםוקר חוט של חסד מבוויהיה נמשך עלי בכל ב. לםוע

".  ובלילה שירֹה עמי תפלה לאל חייו חסד'המם יצוה וי ":מקרא שכתוב
חדשים לבקרים  ":ונאמר". ים חסדך אמונתך עד שחקים בהשמ'ה ":ונאמר

 אמן ,אליו צורי וג'הן לבי לפניך ופי והגי-ן אמריויהיו לרצ". רבה אמונתך
  )ח" מתוך תפילה פ–' לקוטי תפילות א. (ואמן
  

  )ל"ישראל אודסר לרבנו ז' התקרבות ר(

, ורוצה אני עוד לספר פרשת התקרבותו של גר אחד... ☺                          
. יה צדיק גדולהוא ה. היה גר אחד שבא מרוסיא, בטבריא: וכן היה מעשה

הוא . הוא היה נוהג לומר את כל הסידור ופניו היו מאירים מיראת שמים
פניו היו כפני הארי והיה מתגולל בבית של הכנסת . היה בעל גוף גדול

כי מאכלו היה כיכר , כי אז היה רעב גדול ואיש לא קיבלו לביתו. אורחים
הואיל ומידת ו? ומי היה יכול לעמוד בזה באותם הימים, לחם לסעודה

קבע לאורח , היה עד אין לשער] קארדונר[ישראל ' הכנסת אורחים של ר
היה נודף ריח זיעה , ובהיות שלא היה לו להחליף כותנתו. מקומו בביתו

  .ואיש לא היה יכול לעמוד על ידו. איום ממנו וכותנתו נעשתה עבה כמו עור
זמין עבורו אצל סוחר וה] קארדונר[ישראל ' הלך ר, כשהגיע ערב פסח

בליל . והוא התלבש ורחץ והיה אורחו כל ימי הפסח, מלבושים חדשים
ראיתי קהל עומד . ישראל' והלכתי אצל ר, נזדרזתי לגמור את ההגדה, הסדר

 מרוב שמחה -כי הגר הזה . שם ובבית פנימה שרוי אור גדול וריקוד ושמחה
ראה , ראליש'  שנכנס תחת כנפי השכינה ונפל בחלקו להיות מקורב לר-

ובהיותו בעל , התחיל לרקוד מרוב שמחה, מתיקות כזאת וחיבוב המצוה
כי הייתה שם , התביישתי ליכנס, כשנגשתי לדלת. היה כל הבית מזדעזע, גוף

   ...נכנסתי ואף נצטרפתי לריקוד עד אור הבוקר, כך-אחר. השראת השכינה
) ‰ ˙¯ÊÚ· ‡Â·È Í˘Ó‰'( 
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