
!  כי יצר לב האד' רע מנעוריו ... 
[לקוטי הלכות ) ערלה ד', י"ב] 

הפסולת של התבואה זה בחינת מקו& התבואה. 
למשל,  חיטה  הגדילה  מ2  האר4  אנו  רואי2  שאי2  החטה  

בעצמה  יוצאה  כהווייתה  מ2  האר4;  רק  בתחילה  יוצא  הקש  
והשיבולת  שהוא  הפסולת  התבואה,  ומ2  הקש  יוצא  החיטה  וכל 

חיות  ויניקת  החיטה  הוא  דר:  השיבולת  והקש.  וכ2  פירות  
הגדילי&  על  האיל2,  שאי2  יוצא  מ2  הקרקע  כי  א&  הע4  של  האיל2 

שהוא  ע4  גמור,  וממנו  יוצאי2  ענפי&  ומהענפי&  שרביטי2  ועלי& 
שה&  ג&  כ2  ע4  ופסולת  גמור,  ומה&  דייקא  גדל  הפרי,  וכל  יניקתו 

וחיותו  דר:  השרביטי2  והענפי&  והאיל2  שה&  ע4  גמור. 
נמצא  שכל  מקו&  הפרי  וחיותו  וגידולו  הוא 

דר:  הפסולת. 
 

וכ2 האד& נוצר מטיפה 
סרוחה,  וגדל  במעי  אמו,  ויונק 
כל  חיותו  דר:  הטבור  
שמקושר  בו  באמו,  ודייקא  על 
ידי  מקומות  אלו  נמש:  עליו 

החיות  והנשמה  ממקור  העליו2 
והנורא,  ממקו&  שנחצבו  מש& 

נשמות  ישראל,  דלית  מחשבה  תפיסא 
תמ2  כלל.  וזה  באמת  נפלאות  תמי&  

דעי&,  כמו  שכתוב  אוד1  על  כי  נוראות  נפליתי 
נפלאי'  מעשי1  וכו',  כי  ה'  יתבר:  ברא  כל  הדברי&  בבחינת 

קליפה  ופרי,  והקליפה  קודמת  לפרי  כידוע  וכנראה  בחוש,  
והקליפה היא מקו& הפרי. כי כל הפירות והתבואות מקומ& 

בהקליפות  שלה&,  שה&  הפסולת  כנראה  בחוש  וכנ"ל. 
 

וזה מחמת הסיגי& והפסולת של מלכי2 קדמאי2 וכו' שנמש: מהדי2 
של תחילת הצמצו& שהוא עיקר המקו& של כל העול&. כי כשעלה 

ברצונו יתבר: לברוא את העול&, לא היה מקו& לבריאה וצמצ& האור 
לצדדי2 ; שהוא שורש הדי2 ; ועל ידי זה נתהוה מקו& לבריאה, ולש& 

המשי: אור האי2 סו> בדר: קו, ועל ידי זה נתהוו כל העולמות וכו', 
כמבואר כל זה בספר ע4 חיי& בתחילתו, ומובא בדברינו כמה פעמי&. 

 
נמצא שקוד& התהוות הבריאה, הוכרחו שיהיה צמצו&, והוא 

מקו& הבריאה. וכמו כ2 בכל הדברי& שבעול&, קוד& שבאי2 לעול&, יש 
בחינה זאת שההכרח שיהיה איזה בחינת צמצו& קוד& שנמש: האור 
והחיות של אותו הדבר, שעל ידי זה הוא נברא ויוצא לעול&; ומחמת 

שהצמצו& הוא שורש הדי2 שמש& עיקר אחיזת הסטרא אחרא 
והקליפות, ועל כ2 היה צרי: אד& הראשו2 לברר הכל על ידי תפילתו, 
והוא פג& בזה על ידי חטא ע4 הדעת טוב ורע, מאז נתקללה האדמה 

ונגזר עליו ואכלת את עשב השדה בזיעת אפ1 תאכל לח', דהיינו שכל 
הדברי& יצאו מלובשי& בפסולת וקליפות והקליפה קדמה לפרי תמיד; 

וזה כל עבודתנו כל ימינו: לברר כל הדברי& מהקליפות והפסולת 
שקדמו לה&. 

ומחמת  שהקליפה  נתאחזה  בהפרי  מאד  וקדמה  לה,  על  כ2 
באמת  קשה  הבירור  מאד,  ומחמת זה רבי& נכשלי& בזה העול& 
ונופלי& למקו& שנופלי&,  רחמנא ליצל2,  רק הצדיקי& האמתיי& 

גיבורי כח שה& מתגברי& על יצר&, ה& מבררי& הכל' ולא זו א> זו 
שה& בתוק> צדקת& מעוררי& רחמי ה' יתבר: עלינו, שיחוס עלינו ולא 

ידו2 אותנו כמעשינו,  רק יסתכל על מקומנו,  על מקו& של כל אחד 
ואחד,  דר: איזה מקומות הוא נמש: לזה העול&.  כי המקו& של כל 

אחד  הוא  בחינת  הקליפה  והפסולת  שקדמה  לפרי  כנ"ל.  ועל ידי זה 
הוא מרח& עלינו וד2 אותנו לכ> זכות כנ"ל. 

 
וזה שכתוב: ולא אוסי5 עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי 

כי יצר לב האד' רע מנעוריו, ודרשו רבותינו ז"ל 
משננער לצאת ממעי אמו, משננער לצאת 

ממעי אמו דייקא, היינו כי מקומו גר& 
לו לחטוא מחמת שיצא ממקו& 

מטונ> כזה. וכמו שאמר דוד: ה7 
בעוו7 חוללתי ובחטא יחמתני אמי 

 ...
 

 
 

[כוכבי אור ) ספורי. נפלאי., רכ"ד] 

משל מווערדא שספר רבינו ז"ל: שאיש אחד 
נסע ע& בעל עגלה (לבערלי2 או שאר עירות הגדולות), 

והאיש הל: לעשות צרכיו, ונשאר הבעל עגלה ששמו יווא2 (המגוש& 
בלי הרגש) ע& העגלה באמצע השוק. והל: אליו איש חיל [שוטר] ושאלו 

מדוע עומד ש&, ואמר לו [ווערדא] מי כא2. והוא חושב ששואלו את 
שמו ואומר לו יווא2, והוא מכה אותו ואומר ווערדא, והוא צועק יווא2, 

והוא מכה אותו וצועק ווערדא עד שלקחו ע& העגלה לאיזה רחוב מ2 
הצד. וכשבא האיש חיפשו עד שמצאו, ואומר לו יווא2 וכו', הוא עונה לו 

בלחש ובפחד אל תאמר יווא2 אלא ווערדא, וכיוו2 שיצא מהעיר הוא 
אומר לו: עכשיו אתה יכול לקרוא אותי יווא2! ש& נקרא ווערדא וש& 

נקרא יווא2. 
 

וסיי& רבנו ז"ל: אצלי הוא ווערדא! כלומר מי הוא שיודע פחיתותו 
וג& נזדכ: הגו> (היווא2) ונקרא בבחינת מי ומה ווערדא [אי2 מע2 גייט 
ארויס פי2 מיר איז ווידער יווא2], וכשיוצאי& ממני חוזר להיות יווא2. 

החומר הוא חומר! 
 
 
 

[מספר אוצר היראה ) צדיק ) רל"ט] 

הצדיק שממשי: תורה על ידי עליית הנפשות כנ"ל, הוא ממשיכה 
בקדושה נפלאה כזאת, עד שאפילו אחר כ: בשעה שלא יהיו הנפשות 

האלו אצלו, רק יהיו כל אחד בביתו, א> על פי כ2 יהיה לו כח לכל אחד 
להמשי: על עצמו אור קדושת התורה הנ"ל, עד שתאיר לו כמו אור ונר 

לצאת מאפלה לאור גדול. 

בס"ד - עלון תל"ה - לזכרון נצח מורינו ר' ישראל דב אודסר בן ר' אייזיק שלמה, זצ"ל 



 
 

[מספר לקוטי עצות ) פידיו5, ב'] 

# הממלא גרונ& של 
תלמידי חכמי& יי2, נחשב כמו 
פדיו2 (לקוטי מוהר"2 א', סימ2 

מ"א). 
 

 
 

[מספר לקוטי תפילות א' ) תפילה מ"א] 

... ותזכני לת2 תמיד מעות על 
פדיו2 לצדיקי הדור האמתיי&, 
ותעורר ברחמי: שורש הידי& 
הקדושי& שבבינה שה&: יד 
הגדולה, ויד החזקה, ויד הרמה. 

ויתעורר  ברחמי:  ש&   של   מ"ב 
שהוא: אנא בכח ג דלת ימינ1 תתיר צרורה. קבל רנת עמ1 שגבנו טהרנו 

נורא. נא גבור דורשי יחוד1 כבבת שמר'. ברכ' טהר' רחמי צדקת1 
תמיד גמל'. חסי7 קדוש ברב טוב1 נהל עדת1. יחיד גאה לעמ1 פנה 

זוכרי ק דשת1. שועתנו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות. ובזכות כל 
השבעה שמות שכל אחד של ששה אותיות המצורפי& בתפלה זו בראשי 

תיבות שהוא ש& של מ"ב, על ידי זה יומתקו הדיני& בשורש2. ותעורר 
ברחמי:, רחמי& העליוני& מאור הפני&, ותעורר ש"ע נהורי2 של הפני& 

העליוני& ו"חית חורתא" שה& מספר בשלו"&, ועל ידי זה תמתיק 
ותבטל כל הדיני& מעלינו ומעל כל עמ: בית ישראל תמיד לעול& ועד. 

 
ותמשי: ותחבר ותקשר הווי"2 של השבעה שמות אלו ע& 

העמודי&, ויתחברו ויתקשרו יחד בסוד וו"י העמודי' וחשוקיה' כס5, 
ועל ידי זה יהיה נמש: עלינו החסד העליו2 שהוא סוד הכס> הטהור 
והקדוש, ועל ידי זה יתבטלו כל הדיני& מעלינו ומעל זרענו ומעל כל 

זרע עמ: ישראל לעול&, ותשלח רפואה שלמה לחולי עמ: (ובפרט 
לפלוני ב2 פלוני וכו'), אל נא רפא נא לו, והעלה ארוכה ומרפא לכל 

תחלואיה& ולכל מכאוביה&, ותשיב& לאיתניה& בקרוב, ותשלח לה& 
מהרה רפואה שלמה מ2 השמי&, רפואת הנפש ורפואת הגו>, כי אל 

מל: רופא נאמ2 ורחמ2 אתה. 
 

ותרח& עלינו ותעזור לנו ותקדשנו בקדושת: העליונה, ותזכנו 
ברחמי: ותת2 לנו כח מאת:, שיהיה לאל ידינו ג& כ2 לעשות פדיו2 

להמתיק דיני& מכל ישראל בכלליות ובפרטיות, ולהמשי: חסד לכל 
הצריכי& חסד על ידי שאקבל כס> הפדיו2 לתו: ידי, או על ידי שתיית 

יי2 המשמח בקדושה גדולה, ואזכה להרי& ידי ורגלי לה' אל עליו7 קנה 
שמי' ואר; באמת ובאמונה שלמה ובהתלהבות הלב דקדושה, בשמחה 

גדולה כרצונ: הטוב. ותמשי: עלי השמירה העליונה הנמש: מחשמ"ל 
העליו2, ותטהר אותי ואת לבושי ובגדי בגשמיות וברוחניות, ותשמור 

צאתי ובואי לחיי& טובי& ולשלו& מעתה ועד עול&. 
 

ותזכני ברחמי: שאזכה למלאת גרונ& של 
תלמידי חכמי& אמתיי& יי2 המשמח, ואזכה 
שיבואו לשמחה גדולה על ידי, ותעזור לי 
ותושיעני ותרחיב את ידי, שאזכה לית2 לתלמידי 
חכמי& וצדיקי& אמתיי& מעות הרבה על פדיו2 
נפשי ונפש בני ובנותי וכל יוצאי חלצי בתו: 
נפשות כלליות עמ: ישראל, עד שנזכה ברחמי: 
שיהיו נמתקי2 כל הדיני& בשרש2 ויתגבר מידת 
החסד על מידת הדי2. ותעורר ברחמי: החסד 
העליו2 עלינו, ומש& יהיו נמשכי2 עלינו חסדי& 
טובי& תמיד וצדקה וברכה ורחמי& וחיי& 
ושלו&, וטוב יהיה בעיני: לברכנו ולבר: את כל 
עמ: ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומ: הטוב. 
ויתרבה השלו& בעול& ויקויי& מקרא שכתוב: 
וכל בני1 למודי ה' ורב שלו' בני1. שלו' רב 
לאוהבי תורת1 ואי7 למו מכשול. וראה בני' 
לבני1 שלו' על ישראל. יהי שלו' בחיל1 שלוה 

בארמנותי1. למע7 אחי ורעי 
אדברה נא שלו' ב1. למע7 בית 
ה' אלקינו אבקשה טוב ל1. ה' 
עוז לעמו ית7 ה' יבר1 את עמו 

בשלו'. 
  
 
 

[מספר  א  7י הנחל ב') מכתב רצ"ב] 

אלה ברכב ואלה בסוסי' וכו' 
ונפשנו תגיל בה' תשיש בישועתו, 
נפשנו כציפור נמלטה ממחלוקת 

כזה על נקודת האמת, בתו: 
מרירות צעקת: אתה מזכיר 

נוראות שלא נשמעו מעול&, מה 
שאתה מחיה עצמ: בהכוח של 

הזק2 שיכול להוציא כל החצי&, 
אפילו לאחר שנזרקו וכו' ובכוח של העשרה מיני נגינה וכו' ה2 באלה 

חפצתי כי זה כל ישעו וכל חפצו שדבריו הקדושי& יכנסו אל הלב 
כחצי& מיד גיבור, להחיות עצמו בה& מתו: עומק החוש: אפילה, 

להפו: היגו2 ואנחה לששו2 ולשמחה. 
 

תהילה לאל, יש ויש לנו על מי לסמו: אי: שיהיה אי: שיהיה כי 
חסדו גבר עלינו מאד, מה שזכינו להינצל מלחלוק עליו, חס ושלו&, 

מעתה תהיה רגיל לשקוד על הספרי& שחנני ה' לחדש בתורתו 
הקדושה, שה& ספרי ליקוטי הלכות, ותסתכל בה& בכל יו& ובכל עת 

ובפרט ההלכות שכתבתי בסמו: בשני& הסמוכי&, ולה' התקוה 
שיועילו ל: הרבה. כבר דיברנו וסיפרנו הרבה מגודל כוחו של הזק2 
דקדושה, שהוא בעצמו אמר שאפילו א& היה עובר עבירה הגדולה 

שבתורה לא היה נופל כלל והיה אחר כ: איש כשר כבתחילה, רק אחר 
כ: היה עושה תשובה. מה יקר חסד: ה' ששמענו המעשה של זה שיש 
לו כח בידיו לרפאות הבת מלכה ולהוציא ממנה כל החיצי& וכו', וכל 

רפואתה הוא שמחה שבא על ידו על ידי עשרה מיני נגינה, אשרי: שאי2 
אתה מתנגד על פלא כזה וכו'. 

 
 
 

[מספר אוצר היראה ) אכילה ) קצ"ב] 

התורה היא בחינת אכילה, ותפלות ושירות ותשבחות ה& בחינת 
שתייה. 

 
 

 

[סימ5 תפ"ד)תפ"ז] 

# שמעתי מפיו הקדוש שאמר שהוא יצר הרע גדול אצל הלומדי& 
להמציא חדשות, היינו מה שכל אחד רוצה דייקא להמציא די2 חדש. 
# אמר בזה הלשו2: כשאומרי& טוב מזמור 

תהילי&, הרי הוא כמו משקה טעי&. 
# אמר: העול& הבא שיש לנו בזה העול& 

כשה' יתבר: עוזר לפעמי&, אי2 לשער. 
# אמר: הצדיקי& שוגי& בזה, במה 

שמאחרי& זמ2 תפילה. 
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