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[   ÌÈÓ· ıÁ¯Â... )ח, ד"ויקרא י'(  
מאתן כי לים מֻטוכל הטמאים אינם ע                                            

, ידי מים וכן אי אפשר לכנֹס לשום קֻדשה כי אם על, ידי מים אם על
רה צריכין ווכן קֹדם תפלה ות, ווכן בבקר בקומ. דתםון הכהנים בעבוכג

, וכל זה מחמת שהמים קדמו לכל הבריאה, לטל ידיו במים ולטבל א
, לם התחיל מן המיםודוש העינמצא שעקר ח. ל"תינו זו שאמרו רבוכמ
זה עקר  ידי שעל, לםודוש העיכן שם עקר שרש הדעת של אמונת ח ועל

ד האמונה וכי זה עקר יס, דת השםוזה נכנסין בעב ידי ורק על, הטהרה
וזה , רהושהוא התחלת הת" א אלֹקיםבראשית בר"בחינת , שהוהקד

, ת נמשכין מזהמת הנחשוכל הטמא, ולהפך. עקר הקֻדשה והטהרה
, ידי טהרה במים ועל. םוחס ושל, לםודוש העישהוא בחינת כפירה בח

 הארת מימי וכין להמשיך על עצמוז,  נטילה כפי הדיןוידי טבילה א על
, "ם לים מכסיםכי תמלא הארץ דעה כמי"בחינת , הדעת שיתגלה לעתיד

דת השם ות וכל עבושכל הקֻדש, לםודוש העיכין לאמונת חוזה ז ידי שעל
לידע ולהאמין שהוא , דהורה והעבוד התוכי זה יס, ותלויים באמונה ז
לקוטי (לם יש מאין המחלט ון וברא את העויתברך יחיד וקדמ

לפי '  אות ד-'  בסעודה דילת ידיים נט הלכות-הלכות 
  )'אות ה, וה מק–אוצר היראה 
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 )ג"י, ו"ויקרא ט(

ם ום ויוהעקר שצריך להאמין שבכל י
כן צריכין להמתין  על. ת לגמריונעשים חדש

יתברך ' כי ה, ום ישועתוולהמתין עד יגיע י
מרים בברכת ו שאום כמות בכל יומצמיח ישוע

מצמיח ' ת וכוושה חדשוע, םוקריאת שמע בכל י
כן צריכין להמתין  פי על רק אף', ת וכווישוע

  : בשלמותוהרבה עד תצמח ותתגלה ישועת
שה בדיני טהרת ורה הקדווכל זה רמזה לנו הת

הטמאים שרֹב טהרתן תלוי בימים ובזמן כפי ערך 
 טמא מת וזב ומצֹרע צריכין להמתין ותר כמון הטמאים ביוכג, ֻטמאתן

ם אחד עד שיעריב וצא צריכין להמתין יוובעל קרי וכי', שבעה ימים וכו
ם ום ויול שבכל י"וכל זה הוא בחינה הנ, ם שלאחריוושמשן ויתחיל י

צה להטהר צריך טבילה וכן זה שנטמא ור ועל, ת לגמריונעשים חדש
נה שהוא המקוה ובמקוה כדי להמשיך עליו קֻדשה וטהרה ממקוה העלי

י "ת הארו שכתוב בכונוכמ,  החמשיםת שהוא המקוה של שערושל שבוע
כי משם , עין שם) סימן נו(הסתרה  ם הבכוריםורה וביול ומובא בהת"ז

ואחר שהתחילו . מאתןבלים במקוה להטהר מֻטונמשך הטהרה לכל הט
שה עדין לֹא נגמר טהרתן בשלמות וצריכין וידי המקוה הקד להטהר על

 ושלאחריו כמם ום ויתחיל יולהמתין עד שיעריב שמשן של זה הי
ת ורולה, "ובא השמש וטהר ואחר יֹאכל מן הקדשים: "שכתוב

ם ושכל מה שבא ונתחדש י, שהמשכת הטהרה והקֻדשה תלויה בימים
יתברך ' כי רק בשביל זה ה, סף ונתחדש קֻדשה יתרה מלמעלהואחר נת
ם ורא יוובכל עת הוא ב, ףו מששת ימי בראשית עד הסולמומקים ע

כי , לם הוא בריאה חדשה ממשום של כל ימי עום ויוכי כל י', ולילה וכו
ת ודווצריך כל אחד לשום לב לזה ולה. לםום הזה עדין לֹא היה מעוי

ם ו מחדש בכל יומר ובטובום ולום ויו יתברך בכל לב על זה בכל יולשמ
ם וועקר התחדשות בכל י. 'ם וכוותמיד מעשה בראשית בלב שלם בכל י

נה עלינו מחדש ו העליולהאיר מקֻדשתם הוא רק בשביל להמשיך וווי
' לה' ת חדשים וחזקים וכוונום ברצום ויותנו להתחדש בכל יורר אולע

  :יתברך
 רשאי לאכֹל בתרומה עד וכן הטמא שטבל והתחיל להטהר אינ ועל

פי שהתחיל  על אף, וכי כפי ֻטמאת, ם שלאחריווא היו ויבושיעריב שמש

 בשלמות עד וצא מידי ֻטמאתוי וכן אינ פי על אף, להטהר וטבל במקוה
ם חדש קֻדשה חדשה ום שלאחריו שיהיה נמשך יושימתין על התחלת הי

לקוטי ( .יקא יטהר לאכֹל מן הקדשיםישים חדשים ואז דות קדונורצ
  )א" מ אות- 'ברכת השחר ההלכות  –הלכות 

  
  )קכא- סימנים קכ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר  (

שבא ', ם שבת קדש הזמין הווהנה בי ...☺                            
ומשם בא לכאן , רח אחד מעיר טשרניקילס הסמוך לסטנבולובספינה א

קדש פרמיסלא וזה -רח היה ממדינתנו מקהלתולאלכסנדריא וזה הא
 שבא ווהשם יתברך עזר, תוים ריקניי בידו לבדום שיצא מביתי שנתיוכמ

ת ושם וסבב במדינואחר כך יצא מ, לארץ הקדש וישב שם איזה חדשים
 הרב גם כן אכסניא אצל ום שבת קדש ונתן לוישמעאל עד שבא לכאן בי

, תינווד אחד ממדינול שנזדמן לנו עוהבעל הבית שלנו והיה לנו לנחת גד
  .ניםיה גדולה לכמה עניבווהיה לנו עם מי לדבר ואצלי היה זה ט

ת נתקבצו כמה אנשים לבית ושל שבוע' צאי שבת קדש ליל אוובמ
רים שם יחד כי אין שם ווהיינו נע, הבעל הבית שלנו

רים ות ובבית הכנסת אין נעובית המדרש רק בתי כנסי
שם רק קצתם נתקבצו לבית הבעל הבית שלנו והיינו 

ואמרנו כל , לורים שם והיה זה לנו לנחת גדונע
לה והתקון וגם האדרא רבא כי שם הלילה גד

, לנוב לכפלים משעור הלילה שובעתים הללו קר
ת ונה שעות הוא שמוכי שם הלילה בליל שבוע

, אבל אף על פי כן לא היה לנו צער מנדוד השנה
ת ולה על המצעוכי ישבנו שם בהרוחה גד

ת ושלהם ובכל פעם נתנו לנו קאווע לשת
ב עם ולם יין שרף טום נתנו לכל העווסמוך לי

גם ) תפוזים(מרקחת של קלפת מאראנצן 
ת ספרדים לנגן ם התחילו קצור היוסמוך לא

ת קצתם הידועים לנו וקצת ות ותשבחושיר
' ן עלם וכוווגם נגנו יה רב, אחרים בנגונים משנים שלהם

ל וואף על פי כן היה לי נחת גד, ת שלהםות משנוגון ונֻקדיבנ
ושמחתי ששמעתי שבכל , מאד והייתי מנגן עמהם גם כן נגון שלהם

, םולה עד שהאיר היל יתברך ויתעו הגדום מזמרים ומשבחים לשמומק
לם להתפלל בבית הכנסת כי שם מתפללים ואז הלכנו לטבל והם הלכו ֻכ

רים ואנחנו ות אף על פי שֻרבם לא היו נעוקר השכם בשבועולם בבֻכ
כי כך המנהג , התפללנו בביתנו ואחר התפלה אכלנו ארז עם חלב ודבש

  .ל בשבועות דבש וחלבשלהם לאכ
שהיה שם אחד שאכל גם , שם יתברךת עזרני הושל שבוע' גם בליל ב

 והוא התחיל וא בשמחה ונגנו לווהתחיל לב, כן אצל בעל הבית שלנו
 יחד ושמחנו כל המֻסבין ועד שאחר כך שמחנו גם כן ורקדנו עמ, לרקד

ש הזה זמן ושם וזה היה יקר בעינינו מאד שזכינו לשמח ולרקד בחג הקד
לה על דעתנו כי היינו מה שלא ע, ק ומשנה כזהום רחורתנו במקומתן ת

ו יועכש, םות חס ושלום נתעכב על הספינה בשבועוסבורים שחס ושל
ת ובה ולשמח בשבועוא אל העיר לאכסניא טועזרני השם יתברך לב

  : ברקודין בעזרת השם יתברך
ם שני אחר התפלה הלכנו אל הרב לקבל פניו ואני לא וובי ...☺ 

אם בערב שבת קדש בבקר -ב כיום טוהייתי בבית הכנסת כלל בשבת וי
רה וספר וא היה בבית הכנסת ועלה שם לת"אבל רי, ובליל שבת קדש

רין בה וגם אין וך התיק קורה בתיק שלה ובתות-ציאין הספרוששם מ
  מדת בתיק כך מעמידין ו שעו אצלנו רק כמורה כמות-מניחין הספר
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-בספררין ורה ביחד וקות-תחין התיק עם הספרוופ, לחןתה על הֻשוא
אברהם ' מדת זקופה בתיק ומבית הרב הלכנו לגביר רורה כשהיא עות

 בחצר וסף שדר עמותנו לבית אחיו רבי יוליכו אולה היטילקא ובתח
תנו ווקבל א, ואחר כך נכנסתי לבית רבי אברהם הנזכר לעיל, אחת
 האגרת שהיה בידי אליו מרבי יחיאל כמבאר ול ומסרתי לוד גדובכב

ם וא אליו אחר יו נבובתור לנו שאם אנו צריכין לטלעיל ואחר כך אמ
  : םוב ונפטרנו ממנו בשלוט

  
  )'ב ןסימ, פסח –המבוארות עצות (

ניסן הוא בחינת תקון �                                                         
, תר מכל עת אחרת בשנהוהינו שחֹדש זה מֻסגל לתקון הברית י. הברית

 ונוכמבֹאר בספרי רבנו זכר, ת לתקון הבריתות המֻסגלועצסקים בואם ע
נו שלא לתת יהי. עילה מאֹד לתקון הבריתושמדת השמחה מ, לברכה

, רק להתחזק במדת השמחה, ת לשלֹט על המח ועל הלבולעצבות ולדאג
בצר ) "ב, תהלים ד(כפי שמבאר רבנו את הפסוק , תות גשמיוהן בהרחב

ת ו להתחזק בשמחה על ידי הנֻקדהן ברוחניות צריך, "הרחבת לי
רה ובת) ב"רפ' א סי"ח(ן "הרוכמבֹאר בלקוטי מ, וצא בעצמות שמובוהט

ממשיכים את , ועל ידי מדת השמחה כראוי". דיואזמרה לאלֹקי בע"
שכל השנה כלה יוכל ,  לכל השנה כלהוקֻדשת חֹדש ניסן ושמחת

,  לצלןועל ידי זה ינצל ממקרה לילה רחמנא, להתחזק בשמחה כראוי
 ).'סימן ה, ן תנינא"לקוטי מוהר (.ויזכה לתקון הברית

עלינו ועל , רֹאש חדשים, ותעזרנו להמשיך קֻדשת חֹדש ניסן... ���� 
, וכשם שהוצאת בו את עמך ישראל מגלות מצרים. ישראל-כל

תושיעני , כן ברחמיך הרבים, שהוא פגם הברית, ת הארץערו
לכל נפש ונפש , בכל שנה ושנה, ותגאלנו בכל דור ודור

שתצילנו ֻכלנו בכֹח קֻדשת , מעמך ישראל
החֹדש הזה רֹאש חדשים ראשון הוא 

גֻאלת , שהוא חֹדש ניסן הקדוש, דשי השנהלחֹ
זה לגֻאלת -ידי-שנזכה ֻכלנו על, וישועת ישראל

שתגאלנו ותפדה נפשנו מהרה , אמתהנפש ב
. ותוציאני ממֻצלות ים, מבאר שחת מטיט היון

ותציל נפשותינו הֻאמללות מאֹד מפגם מקרה 
, ן זה לעולםולילה חס ושלום ולֹא נכשל בעו

אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל 
לֹא , לֹא בשוגג ולֹא במזיד, מעתה ועד עולם

,  חמֹל עלינואבינו מלכנו. באֹנס ולֹא ברצון
אבינו מלכנו חמֹל על , אבינו מלכנו חוס ורחם עלינו

ותעזרנו להמשיך קֻדשת ושמחת ניסן על כל . עוללנו וטפנו
ולהביא תמיד שחוק , ונזכה להיות בשמחה תמיד, השנה כלה

ויהיה הוד והדר לפניהם , ושמחה ועֹז וחדוה בכל המלאכים הקדושים
ונזכה תמיד לתן . מו בחֹדש ניסןכ, עֹז וחדוה במקומם בכל השנה כלה

ויתחזקו המלאכים , ידי שמחתנו-זוק ותֹקף להמלאכים הקדושים עליח
ולֹא , פותיויבטלו כֹח השדים והקל. הקדושים תמיד בכל עֹז ותעצומות

עד שנזכה למאכלים , יתנו להם שום יניקה מהשפע הקדושה היורדת לנו
, רה לילה חס ושלוםזה מטמאת מק-ידי-ולהנצל על, ומשקאות מבֹררים

 )'תפילה ה מתוך –' לקוטי תפילות ב (:ולהיות קדושים וטהורים תמיד
  

  )ו"מ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

ת להגדיל ות ותחבולושב מחשבוהח, לבי יקירי  �                          
,  של משיחולפאר ולפרסם את שם הצדיק האמת שהוא בחינת רוח

ר ות שמעלימים ומסתירים אות כזביואמונהמכניע ומשבר ומבטל ה
ינו יה, לם ומפרידים את הרגלים מן הרֹאשוהצדיק ומחשיכים עיני הע

 ובין הצדיק שהוא רֹאש בני, שים פרוד בין כלל ישראל בחינת רגליןושע
ת וידי זה ונתגברו החכמ-ועל, לם מֻחסר אמונהוידי זה הע-ועל. ישראל

ת שמטילים שנאה ואיבה בין ות ונתרבו ספרי מינות וכפירוניוחיצ
  .ם וישע רבושל. ישראל לאביהם שבשמים

בגֹדל עֹמק תכלית , ם הזהור היתובד, ף הגלותובעֹצם שפלותנו בס
וֻכלנו כצאן , תות כזביות ואמונות שטות של כפירובדע, תכלית הירידה

ם ומדים במקושישראל ע, ף של ישראלותעינו עד שבאנו אצל הקצה והס
שמשם ולהלאה אין , ששם מסים קֻדשת ישראל, כלהשגבול ישראל 

 יתברך ושלח לנו מקדם את 'הנגד זה חמל עלינו , מתפשט קֻדשת ישראל
 ורתוידי התגלות ת-ר חכמה להצילנו עלובע מקוהצדיק האמת נחל נ

שהם מעיני , 'רא מאֹד וכוון ונוה ועליום גבושה שהמשיך ממקוהקד
, לםוהם עדין לֹא היו מעוהישועה האמתיים החדשים לגמרי אשר כמ

שיתקבצו וישמעו כל ישראל יחד , נה תלוי בזהוועקר וגמר הגֻאלה האחר
ת ו לקרב נפשודע בעמקות חכמתובאחדות אחד אל הצדיק האמת שי

  .ם שהםור איך שהם בכל מקויתברך בכל ד' הלם לוישראל וכל הע
 ונות כרצואנו צריכים לישועה ורחמים רבים מאֹד מאֹד שנזכה להי

ת ים מיון מֻצלה ואין מעמד אשר מתפשט ויתברך באמת ולצאת ממֻצל
. ןוף הגלות האחרות הללו באחרית הימים בסורולם בפרט בדובזה הע

ר ומה שכבר הכנסת בך מעט א, זה חלקי מכל עמלי, זֹאת נחמתי בעניי
ר צח ומֻצחצח דלא אית מאן ות אורור האור הצדיק האמת אוא, כזה

עלינו להזכיר עצמנו בכל פעם את כל . וסה בצלוהחאשרי , דקיימא ביה
  .רא ונשגב כזהוש ונופף בצל קדוהטוב אשר גמל עמנו שזכינו להסת

כל עקר הקיום והמעמד שלנו בעֹצם התגברות החשך אשר בימינו 
לם שלא יהיה וכי אין לך לב אבן בע, ידי הצדיק האמת-אלה הוא רק על

 לעקֹר ולתולם שלא יהיה ביכוך בעוואין לך נב,  ללב בשרופכו להולתוביכ
  . ף יגמֹר מה שחפץוף כל סועד שס,  ללב ישרות ולהפכו כל המבוכומאת

העקר דעקר הוא גדל כח של זקן דקֻדשה סבא דסבין שאנו נשענים 
  .אל תירא ואל תחת. אתך עמך ואצלך' כי ה, חזק אחי חזק. עליו

רחם עלינו י' ה. שנזכה מהרה לתשובה באמת' ן כי יתן הויהי רצ
        .אמן ואמן,  מהרהורנו הדרך האמת לאמתווי

‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  
שתחברני ותקשרני , תינוואלֹקינו ואלֹקי אב' ן מלפניך הויהי רצ

, שאזכה שיתקן נפשי, חדני ותאמצני בחגורת מתני הצדיק האמתותי
  . לתשובה שלמהויד-שאזכה על

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' ר(

זמן שאני הייתי  עוד ב...  �                                       
האבא שלי היה עיוור , הייתי ילד עני, ילד

מא שלי קיבלה את זה י והא,בשתי עיניו
 אני כל ימי חיי למדתי ,ה ורעותבאהב

 ועכשיו אני לא רוצה ...מתחילה רק בישיבת 
 , רחמנא ליצלן,בעלי גאווה כאלה, לשמוע מהם

 אפילוולא נתנו , ל אמריקההם קיבלו כל הכסף ש
הוא עשה בנק מהכסף של ... רב  .אוי ,חתיכת לחם

הילדים שלי לא היה להם חתיכת לחם , אמריקה
 והם היו להם כל הכסף של אמריקה ,לאכול

ואני לא היה לי לא נעל ולא לחם ולא , אצלם
היה ,  בגד להילדים שליולא, כל מיני דברים

ולא היה , ובגדם לאכול  וכולם היו צריכי,לי עשרה ילדים
 :אמרוהם  ... אני לומד בספרי ברסלב? מדוע, נתנו לילא  ,לי

, 'כותל מערבי' הוא צריך להיות בין עניים ב,אסור לרחם עליו"
 ,לא נתנו לי,  ולא נתנו לי אפילו חתיכת לחם בשביל הילדים," בישיבהלא

  ... לחם לאכולחתיכת  לא היה לי ,נסים ונפלאות שאני חי
 ,רק לחם לאכול ,לא היה לי לחם שנים, שבוע אחת, ד לא יום אח...

אז הם שלחו , לא היה לי לשלם לשכר לימוד, לא אני ולא הילדים שלי
 אתה,  השקרניםהצדיקים,  הצדיקים,זהו הצדיקים ,הילדים הביתה

הוא לומד ספרי ברסלב בתוך , אסור לרחם"? מבין מה שאני מדבר
עולמי  הוא היה גאון, היה הרב אלפנדרי  ..." אסור לרחם,הישיבה

שיתנו ,  בקשתי ממנו שידבר אתםאז,  אני הייתי אצלו ושמשתי...וצדיק
 כי הוא ,לא  רק לברסלב, אנחנו ניתן לכל ישראל,לא", לי לחם לאכול

 הם אמרו לו ,נתנו חצי לירה לחודש ..."לומד ספרי ברסלב בתוך הישיבה
הוא היה גאון בתורה , שם גדול  הוא היה, פחדוהם אבל ,שלא יתנו

 , רק לחם לבד...לא היה לי לחם לאכול... הוא ביקש ממני לקבל, וחסיד
 ,גדול בעולםשם היה להם , והם היה להם כל הכסף של אמריקה אצלם

 , ישיבהא בן אני ל,הם אמרו. השם היה בכל העולם, כאילו הם צדיקים
הוא לומד  ":מרו הם א, הם לא רוצים אותי,אני לומד ספרי ברסלב

 זה נסים ונפלאות ,"הוא לא בן ישיבה,  אנחנו לא ניתן לו?ספרי ברסלב
 אבל השם יתברך הוא מרחם, אני והילדים, שאני נשארתי בחיים

 זוכר אני , השקר סוף כל סוף הוא נופל,האמת חי וקיים, השקר נופלו
ולא הם לא נתנו לי לא לחם , נפלו וירדו לגמרי, הם היו במעלה עליונה

כותל 'שילך לירושלים בין העניים שיושבים בירושלים ב", לשתות
 'אלף' הבנים שלי לא יודעים מה זה , נסים ונפלאות, נתנולא, "'המערבי
והילדים לא ...   ראש חודש.פתח' ומה זה 'קמץ' מה זה ',בית'ומה זה 

 אוכל ולא לא היה,  ידעולא , אז שלחו אותם הביתה,הביאו כסף
  ...ללמוד
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