
 )'ז, ב"ויקרא כ( ...ובא השמש וטהר

, ובא השמש וטהר ואחר יֹאכל מן הקדשים: דעת לנבון נקל שזה הפסוק

מרמז על ביאת שמשו ביומו האחרון בעת פטירתו שהוא בחינת ביאת השמש של 

וכעין , כל ימי חייו שיש שעקר גמר טהרתו יזכה רק אחר ביאת שמשו לגמרי

שיש כמה וכמה שאף על פי שעשו תשובה והיה ) דף פויומא (ל "שאמרו רבותינו ז

ועל כן . להם יסורים עדין תשובה ויום כפור ויסורין תולין עד יום המיתה שמכפר

לֹא , ל חס ושלום בדעתו מחמת זה שעובר עליווכל מי שהוא בבחינה זֹאת אם יפ

י כי בודא, לאכֹל מן הקדשים, שהוא אחר ביאת שמשו, יזכה גם אחר יום המיתה

יגע כל ימיו ירק זה שהת, הטמא לגמרי ולֹא טבל עדין אין מועיל לו הערב שמש

טהר עצמו יוטבל במקוה והתחיל בכל יום לה בכל מה שעבר עליו והתחזק ברצון

אף על פי כן לית רעותא טבא , טהר בשלמותיאף על פי שלא עלתה בידו לה', וכו

עד שיזכה ,  ומעשה טובמכל שכן דבור טוב, ]אין רצון טוב שנאבד [דאתאביד

בבחינת ובא השמש וטהר , שישלם טהרתו אחר ביאת שמשו ביומו האחרון

  ואחר יֹאכל מן הקדשים שהוא חלקו הטוב לעולם הבא שיזכה אליו תכף אחר 

ביאת שמשו ולֹא יצטרך להתגלגל ולסבל מה שצריך לסבל מי שלא הכין את 

ם כל מה שחטף כי אז ביום האחרון מתקבצי, עצמו כלל בימי חייו

טוב בזה העולם בכל יום ויום וכל רצון ורצון טוב שהיה לו 

תו והשארתו וורק זה הוא תקו, בכל יום ויום כל ימי חייו

ואז ידע ויבין כל אחד ואחד החלוק שבין מי . לנצח

שהשתדל ורדף אחר התכלית ברצונות חזקים בכל 

יום אף על פי שלא זכה אליו בשלמות ובין מי שלא 

ושבתם ) מלאכי ג(וכמו שכתוב .  כללהשתדל

לו ישיהיה חלוק אפ', וראיתם בין צדיק לרשע וכו

בין מי ששנה פרקו מאה פעמים למי ששנה פרקו 

מכל שכן וכל שכן ). חגיגה ט(מאה פעמים ואחד 

והעקר כפי התקרבותו . בין המשתדל לאינו משתדל

לצדיקי אמת הנכללים בזקנים דקֻדשה העוסקים 

ופלים והרחוקים מאֹד מאֹד ממקומם להעלות כל הנ

 –לקוטי הלכות (. אשרי שיאחז בהם, שהם לרצון עליון

  )ב"מאות , 'ברכת השחר ההלכות 
  

 )ו"ט, ג"ויקרא כ( ... וספרתם לכם

שכל אחד צריך לספר ספירת , קאילעצמכם די —' לכם'. לעצמכם' לכם'

 אות –' כות פסח ט הל–כמבואר בלקוטי הלכות  (שהוא בחינת התחזקות, העֹמר

על ידי שמביאין עֹמר שעורים מאכל בהמה ומניפין ומרימין אותו למעלה : 'כ

ולמטה למי שהשמים והארץ שלו ולכל ארבע רוחות העולם למי שכל ארבע 

על ידי זה מגלין ומפרסמין כי מלֹא כל , י שם"כמו שפרש רש, רוחות העולם שלו

בחינת מאכל , א תכלית הגשמיותהינו שגם בבחינת שעורים שהו, הארץ כבודו

כי לית , גם שם מלֹא כבודו יתברך, בחינת פגם כל החטאים, בהמה העדר הדעת

) ועל כן אין שום יאוש בעולם כלל. לםואתר פנוי מניה והוא יתברך מחיה את כ

ל בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ולעצמו כפי מה שהוא ולֹא יפ

פי שהוא מדה טובה להיות ענו ולהחזיק כל אדם טוב כי אף על , ממנו הרבה

זהו , אדרבא, אין זה ענוה, ל בדעתו על ידי זה חס ושלוםואבל אם יפ, ממנו

יתברך ועדין הוא רחוק כל כך ' גדלות גדול שאין נאה לו שיעבֹד איזה עבודה לה

כי אסור להרהר אחרי המקום ומי יודע מאיזה מקום , וחבריו כבר זכו למה שזכו

על כן . כי אין אדם דומה לחברו כלל, הוא ובאיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו

שזה בחינת ספירת העֹמר כדי שיטהרו , מאתו וֻזהמתווכל אדם שרוצה לצאת מט

וזהו . חס ושלום, יקא ואל יפיל אותו חברו כלליצריך לספר הימים לעצמו ד', וכו

ל על "כעין שכתב רבנו זקא והבן היטב וילעצמכם די' לכם' —" וספרתם לכם"

' שעקר התקרבות אברהם אבינו עליו השלום לה, "אחד היה אברהם: "פסוק

יתברך היה על ידי שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם ולֹא הסתכל על שום מונע 

  .ין זהילת הספר לקוטי תנינא עניין בתחיע', ומעכב ומבלבל וכו

רשעים או מתנגדים הרוצים ובאמת כמו שיש כמה מיני מניעות מהמונעים ה

כן יש גם ', למנֹע מהאמת בכמה הסתות ופתויים ודברי ליצנות וחלקלקות וכו

וכל זה אי . לו מחבריו ואוהביו באמתיכמה מיני מניעות וחלישות הדעת אפ

וכנגד כל מיני מניעות , יניויאפשר לבאר בכתב רק כל אחד יבין בעצמו כפי ענ

ל בבחינת אחד היה אברהם "ילך בדרך הנוחלישות הדעת שבעולם צריכין ל

לעצמכם  —' לכם, 'וזה בחינת וספרתם לכם. ל"לחשב כאלו הוא יחידי בעולם כנ

  .ל"כנ

מבֹאר ). ספורי מעשיות מעשה ט(וכמו שמובא בהמעשה של החכם והתם 

ולֹא היה יכול המלאכה כראוי ומנעל שלו היה בשלֹשה ' שם שהתם היה רצען וכו

יתה יוה. 'וא היה מתפאר בו מאֹד כמה נאה ויפה המנעל הזה וכווה' קצוות וכו

מפני מה שארי בעלי מלאכות נוטלים שלֹשה זהובים , אם כן: שואלת לו אשתו

, מה לי בזה: השיב לה, בעד זוג מנעלים ואתה אינך לוקח כי אם אחד זהב וחצי

ן דאס איז יענימס מעשה אין דאס איז מיי. (זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

ויח והלֹא נתחיל לחשב כמה וכמה אני מר, למה לנו לדבר מאחרים: ועוד) מעשה

והבן כי במעשה ). עין שם כל זה היטב(' העור הוא בכך וכו: בהמנעל זה מיד ליד

יתברך שצריכין ' הזאת מבינים רֹב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת ה

וגם . ות ודחקות גדוללו בעניילהתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה תמיד אפ

אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד ולֹא , עבודתו ותפלתו אינו בשלמות כלל

יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפלים ויש 

ואף על פי כן ' יה ומלבושים נאים וכוילהם אכילה ושת

' מלאים דאגות תמיד ברבוי חסרונות וגם בעבודת ה

דולים ממנו אלפים פעמים ואף בתורה ובתפלה הם ג

רק יהיה שמח , ל בדעתו מזה כללועל פי כן אל יפ

כמבֹאר שם שהלחם שלו היה אצלו , בחלקו תמיד

ומנעל שלו שגמר ' כל המאכלים שבעולם וכו

בכמה ימים ביגיעה גדולה והיה מלא חסרונות 

אף על פי כן , ויח בו פחות הרבה מאחריםווהר

ר בו הרבה ולֹא היה יקר בעיניו מאֹד והתפא

זה , מה לי בזה: הסתכל על אחרים כלל ואמר

  .ל"מעשה שלו וזהו מעשה שלי וכנ

ל רמז בעצמו אחר שספר מעשה זֹאת "ורבנו ז

כמו שמובא שם בסוף ', ין תפלה ועבודת הישכונתו לענ

ואם התפלה אינו כראוי היא מנעל בשלֹשה : ל"שאמר רבנו ז

ריכין להתנהג בתמימות גדול שצ, ל"הינו כנ. עין שם, קצוות והבן

ל וצריכין לדקדק בכל המעשה לקח לעצמו מוסר ועצות מדברי "כדרכי התם הנ

. ל ולילך בדרכיו ולהיות בשמחה תמיד ואל יבלבל אותו העולם כלל"התם הנ

ל ואף על פי כן אל יפ, לו חבריו שזוכין לתפלה ועבודה הרבה יותר ממנויואפ

יח ומיד בכל נֻקדה ונֻקדה טובה שמרובדעתו מזה כלל רק יהיה בשמחה ת

 הלכות -ליקוטי הלכות . (עין שם בהמעשה ותבין, בתפלתו ועבודתו איך שהוא

  )ב"כאות  –' פסח ט

  

  )כ-יט, להודיע –כוכבי אור (

 דבר פעם אחת מהדרך הזה לדון את הכל לכף זכות ...    �     

ועל ידי זה ,  מעט טובולחפש ולמצֹא בכל אחד איזה, אפילו את הגרוע שבגרועים

כמבֹאר כל , מעלין אותו באמת לכף זכות עד שיכולין להשיבו בתשובה על ידי זה

ובעת שדבר מזה ישב אצלו אבי הריני כפרת . ל"ר זצ"זה באריכות בספרי אדמו

ענה . ומתשוקת לבבו לדבריו הנעימים דבר אחריו בלחש כל מלה ומלה, משכבו

אני אסביר לך קֹשי , שב שזה דבר פשוט וקלאתה חו: ל"ת ז"ואמר אליו מוהרנ

ל שבאמת נתעלים על ידי זה לכף זכות "ר זצ"כי אל תשכח מאמר אדמו, הדבר

היה ביכלתנו להשיב את כל , ים זֹאתיואם היה ביכלתנו לק, ולשוב בתשובה

  .העולם בתשובה

, פעם אחת דבר עם איזה אנשים שהיו נוטים לדרכי החקירה ...    �

קשה רמה למת כמחט :) "ברכות יח(ל "ו אודות מאמר חכמינו זכחו עמווהתו

והשיב להם מה שמובא בספרי אמת שלאחר . כידוע שאלתם בזה" בבשר החי

  אף על פי , מות האדם אף על פי שהנשמה יוצאת ממנו ואינו יכול לזוז בשום אבר
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  ט"תרס  ד"בס

  טוב  להגיד  ולשיר                                                             לזכות  לכל  הישועות

  

    אשרינו שיש לנואשרינו שיש לנואשרינו שיש לנואשרינו שיש לנו
  

    …רבי כזה רבי כזה רבי כזה רבי כזה 



 

רמה ובזה החיות הנשאר בו נרגש גם אחר כך צער ה, כן נשאר בו קיסטא דחיותא

ואחר שיצא מהם הלך . ועוד בדבורים כאלה הסביר להם עד שהשתיקם, ותולעה

, עמו אחד מאנשיו והתחיל זה האיש לחזֹר לפניו כל דברי תשובתו שהשיב להם

ענה ואמר לו . ל"ורמז להם שהוא נהנה מאֹד מה שסלק גם לו מלבבו המבוכה הנ

, ...וי לאותה בושהא! גם אתה רוצה להבין בשכלך, ל בלשון תמה"ת ז"מוהרנ

אני מאמין , "קשה רמה למת כמחט בבשר החי"ל אמרו "הלֹא כשרבותינו ז

  .באמונה שלמה שהוא אמת ויציב ונכון וקיים ואיני רוצה כלל להבין

  

  )המשך וסוף, מד מכתב - חלק ב -ספר ִאֵּבי הנחל  (

לבקש ולמצֹא התורה והמצוות הם אור ונר להאיר לנו הדרך                     ... 

גון יכך עד שהוא זוכה לקול הנ-את הצדיק האמת שהוא במדרגה גבוהה כל

אשר קול תוכחתו הוא , ח להוכיח את ישראלוידי זה יש לו כ-יתער לעתיד שעליש

  . ידי משיח צדקנו-תער לעתיד עליגון שייבחינת קול הנ

י והיה ל, י"לבשבוע שעברה קבלתי בשורת שלומכם הטוב בצרוף הסך מאה 

כי , יודע את לבי' אך באמת ה, למשיבת נפש שזכית למצוה כזו שאין לה שעור

אני מתפלל . עדין אין שמחתי בשלמות כי אולי אתה עושה מאמץ יותר מכחך

יתברך ירומם מזלך וקרן הצלחתך ' ים המצוה מעשר וכל טוב והישתזכה לק

  . למעלה למעלה בזה ובבא

זה גרם , ההתעוררות והשתוקקות אל עצם האמת הטמון וצפון בעמקי לבך

 אהבה אמתית כזֹאת שאין עוד ,לעורר בלבי תקף אהבתי אליך בלי קץ וגבול

אהבה נקיה וטהורה בלי שום פניה של כבוד ולֹא שום דבר של , גמתה בעולםוד

 שעה ומעֹצם האהבה אינך זז ממחשבתי ומלבי אפילו. עסקי העולם הזה כלל

להכניס בלבך אור , אחת ותמיד אני משתוקק ומתגעגע ומתפלל לישועת נפשך

  . הצדיק האמת שזהו עיקר הישועה והרפואה בגוף ובנפש בזה ובבא

עניין הקשר שלנו הוא פלא נורא אשר כל העולם והדור מתפלאים ותמהים 

ת הייתה זֹאת היא נפלא' מאת ה, מעשה זֹאת ראו מה רם, ומספרים מזה הרבה

אביב ובני כרך טבריא -אשר בכל ירושלים הבירה ובני ברק ותל, בעינינו

  .מתפלאים ותמהים מאֹד על זה

היו , נתי וכל מגמתי מן היום שנתקשרנו יחד באהבת אמת בהצדיקוכל כו

יאריך ימי חייך ' ה .אך ורק בשביל לגדל אותך לגֻדלה נצחית לזכותך לחיי עולם

ות חוט זֹהר ולתק, יש הישראלי צריך לזכותבזה העולם עד שתזכה לכל אשר א

                           . האין סוף בדעת למעלה מדעת עד בלי תכלית

  ישראל דב אודסר

  
  )ברית(

חרב "בבחינת , על פגם הברית חרב בא � � � �                                                                                                                                                     

 ).יח,  ברית–לקוטי עצות " (נֹקמת נקם ברית

כי מתחלה , וזוכה להתגלות הדעת, קון הבריתיוא תצעקה בקול ה � � � � 

  ).יט,  ברית–לקוטי עצות (היה הדעת פגום , כשהיה הברית פגום
קון הברית יכי ההגדה היא ת, בשביל זה אומרים את ההגדה בקול רם � � � � 

גם היין . כי גלות מצרים היה על פגם הברית כמובא, זה הייתה הגֻאלה-ידי-ועל

 ).'כ,  ברית–לקוטי עצות (קון הברית ית, ון הדעתקישל ארבע כוסות הוא ת

בלב נאנח , בלב נשבר ונדכא, אלקי ואלקי אבותי' על כן באתי לפניך ה ...  ����

פורש כפיו נֹשא עיניו , דל ורש ואביון. שואל ומבקש כעני בפתח, מֻמשך וממֹרט

ת יב והמורד הבא לרצות ולפיס איכעין הח, לשמים כעיני עבדים אל יד אדוניהם

ותמשיך עלי דעת דקֻדשה . חנני חנני, שואל ומבקש ומתחנן מתנת חנם, אדוניו

ותשמרני ותצילני , ותזכני מעתה להנצל מכל מיני פגם הברית, מזקנים שבקֻדשה

, ומכל מיני פגם הדעת, ברחמיך הרבים מכל מיני מחשבות רעות והרהורים רעים

באֹפן שאזכה ,  עתהואזכה לתקן מהרה את כל מיני פגם הברית שפגמתי עד

 :לתקן הברית בשלמות כרצונך הטוב

עד , נהווהקול יעורר הכו, ועזרני והושיעני שאזכה לעורר קולי בקֻדשה גדולה

וזכנו לתקן , חוס וחמֹל עלינו' אנא ה. זה-ידי-שאזכה לתקן דעתי בשלמות על

וכשם . בשלמות בקֻדשה ובטהרה בלי שום פגם כלל, קון הדעתיהברית שהוא ת

והוצאת אותם , וצאת את אבותינו מגלות מצרים בגשמיות וברוחניותשה

אשר זה היה עיקר גלות , מפגם הדעת, מפגם הברית, מחמשים שערי ֻטמאה

לתקון , וזכית אותם לתקון הברית, והכנסתם בחמשים שערי קֻדשה. מצרים

כן תעשה עמנו , והכנסת אותם לארץ ישראל, ונתת להם תורתך הקדושה, הדעת

ותוציא אותנו מן הגלות המר הזה בגשמיות ,  ונפלאות גדולות ונוראותנסים

ותמהר להוציאני מכל החמשים שערי . מגלות הגוף ומגלות הנפש, וברוחניות

ותכניסנו , מפגם הדעת, ותפדנו ותגאלנו ותצילנו מכל מיני פגם הברית, ֻטמאה

ש קל ותזכנו ברחמיך הרבים חי. ברחמיך מהרה לכל החמשים שערי קֻדשה

וקיים לנו . דשךומהרה לתקון הברית לתקון הדעת באמת כראוי לישראל עם ק

 –' לקוטי תפילות א (כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, מקרא שכתוב

 ).'מתוך תפילה כ

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

, היש לנו אמונה בשם ובתור, אשרינו שאנחנו עם ישראל...                       

רק אנחנו . כן לעבֹד השם יתברך באמת-צריכים להתחזק ולהתגעגע שנזכה גם

אבל . רק אנחנו עם ישראל יודעים מהתורה ומאמינים בתורה, מכל העולם

לֹא יודעים כלל שיש בורא עולם שהוא ברא את העולם והוא , כל העולם, הגויים

  .זה גויים. מנהיג העולם

סוף -כל-כן סוף-הם גם, בתורה, שםגם יהודים שלא מאמינים ב, הגויים

אבל ישראל . חמורים,  בהמות-רק הגויים . יתקנו ויתקרבו להשם יתברך באמת

, כל דבור של התורה הוא כל חיותנו,  יש לנו תורה ומלמדת אותנו על כל דבר-

  .כל דבור של התורה, אנחנו צריכים אותו

  )מאירבי ישראל התבקש לעשות פדיון עבור זרע של קי(
, וכן בזכות המצוה, אני אומר שצריכים להתפלל, י לֹא מבטיח לאף אחדאנ

   .תשאירו את זה להשם יתברך, נו. הוא יגן שיהיה בנים, בזכות הצדיק

ושתזכו לחנך , השם יתברך יברך אתכם ויתן לכם הרבה ילדים טובים

השם יתברך יברך אתכם בכל הישועות . הילדים בדרכי התורה והאמונה באמת

  .ברכותובכל ה

  )דוךיאדם מֻסים עבור ש לברך רבי ישראל התבקש(
, כל יום וכל שבוע, אם היית ממשיך ועושה מה שעשית ויותר ויותר ויותר

,  כבר היה לך בנים ובני בנים-אם היית מתפלל ומתחזק . מה שהיית זוכה.. הו

 .פי כן טוב מעט-על-אבל אף, נו. וֻכלם היו עובדים את השם בתורה ומצוות. כן

מה שאתה צריך השם , השם יתברך יברך אותך בכל הברכות ובכל הישועות

  .כל הישועות, יתברך יזמין לך במהרה

  )פגש עם אדם מֻסים שהגיע לבקרוירבי ישראל התבקש לה(
להתפלל כל אחד להשם , רק העיקר הוא תפלה, העניין שלי אני לֹא כלום

בקש ברחמים מהשם  ל-כל מה שצריך , יתברך כל יום על כל מה שחסר לו

, ושלום נופלים-ואם חס. שנזכה ליראת שמים ולשמֹר התורה והמצוות. יתברך

  !לואז יש רבנו רבי נחמן שהוא לֹא נותן לפ

לפני , כל הדבורים שדבר עמך שידבר לפני השם יתברך, השם יעזֹר לו

ים מה יוהעיקר ללמֹד ספריו ולק, אז העיקר זה רבנו הקדוש רבי נחמן. הצדיק

זה , זה מן השמים, מה שהוא אומר זה הלכה, ולהאמין בו, א מלמד אותנושהו

, שיהפֹך, השם יתברך הביא אותו לעולם עכשיו בחשך הזה. תנווכל חיותנו ותקו

  .שיקרב כל העולם להשם יתברך ולתורה ולאמונה ולהאמת

להאמין שהשם יתברך ברא . העיקר להאמין בשם ולהתפלל לשם, זה העיקר

 רוצה שאנחנו נאמין בו ונאמין בתורה ובמצוות ונהיה בנים אצל אותנו והוא

בלֹא תורה זה לֹא . בלֹא זה אין חיים כלל. זהו החיים, זהו התכלית, השם יתברך

יש בהמות שהולכים על ארבע רגלים ויש בהמות , זה חיים של מן בהמה, חיים

 כן-םבעולם מסתובבים בהמות על שתי רגלים שג. שהולכים על שתי רגלים

  .מדברים

  )?מהיכן מקבלים לב לעבודת השם, רבי ישראל נשאל(
  !הכל אצל רבנו

 לדבר בפה בפשטות -מה שכתוב בספר , צריכים בפשיטות לדבר בפה, אוי

השם יתברך יודע . ולהאמין שהשם יתברך שומע כל תפלה וכל רצון טוב שיש לנו

לזה ולהתפלל לשם על זה אנחנו צריכים להתגעגע . הכל ועוזר לנו ורוצה לעזֹר לנו

שנזכה להאמין בשם ולעסֹק ולשמֹר התורה , שנזכה להכיר את השם יתברך

זה כל , אנחנו כל חיותנו מהתורה והמצוות. זהו, זה עיקר החיים, והמצוות

  !החיים

רחם , רחום וחנון, רבונו של עולם: "להתפלל לשם, להתגעגע,  הלב-העיקר 

. זה עיקר החיים, זהו". ך באמת באמונהעלי שאזכה להכיר אותך ולעבֹד אות

-אם לֹא זה אז מחר! זה שמחה, חיים של שמחה, של בטחון ,חיים של אמונה

אנחנו עם ? מן הכל, מה יש מכל התאוות? אז איזה שמחה זה, ם מתיםימחרתי

: רבנו הקדוש אומר .עם השם, אנחנו קבלנו התורה ואנחנו עם התורה, יהודי

להתפלל ? איזה עבודה יש לו, מה יש, בֹד בזה העולםמה יש לאיש הישראלי לע"

  !"זה העבודה, וללמֹד ולהתפלל

לחפש דרכים איך נזכה לחיות חיים של , צריכים לחפש כמו שמחפשים אוצר

, אמונה זה כל חיותנו. חיים שנקרא חיים, חיים של שמחה, תורה ואמונה

 השם יתברך בכל יום אנחנו מדברים עם. מאמינים בשם שהוא שומע תפלתנו

, שנזכה לעבֹד השם באמת, ומבקשים מתפללים שיהיה בעזרנו שנזכה להתפלל

  )ההמשך יבוא( ...לעשות תשובה באמת
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