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וירצה , ת משיחאוף הגלות בעקבוכשיתגבר עשו בס, קאיבעקב די... 
יקא יאז ד, הגדיל עלי עקב:  בבחינת, על רֹאש ישראלולדרֹס בעקב

 פרישן - 'ויהי ידיו אמונה וכו: בחינת, להיבחינת אמונה בחינת תפ" וויד"
, חנו אלא בפהוכי אין כ, ידי זה  עלו ולהשפילו להפילוחזת בעקבוא, ובצל
לקוטי  (ם שהואולצעֹק אליו יתברך מכל מק, תינווס אמנות אבולתפ

  .)ה" כ-'  הלכות יין נסך ד-הלכות 
  

ÂÈÙ· „Èˆ ÈÎ...  ]ששאל את אביו האיך מעשרין תבן ומלח[     
 )כח, בראשית כה(

יעשה א  ל כי אם כן,נם לבדיאי אפשר לילך בדרך צדקה וחסד ח
ך וויסמ, םו חס ושל, חפץויעשה מה שלב, רק אדרבא, םוכלום חס ושל

אבל גם לילך בדרך משפט . שהורה הקדוואין זה דרך הת' על חסדי ה
 וכמ, דת הדין לבדיפי מ-ם עלילם מתקיוכי אין הע, לבד גם כן אי אפשר

אין בחוש שהרבה נפלו ו שרווכמ, נם לברכהותינו זכרושאמרו רב
  תר מדי שהחמירו על עצמן הרבהוידי רבוי המשפט והדין י-ונתרחקו על

תיהם ונולפי רבוי עו, םו חס ושל,תםועד שאמרו בלבבם שאפס תקו
ואם כי אמת שפגמו . וקלקוליהם ופגמיהם העצומים

כן צריכין לבטח בחסדי -פי-על-אף, וקלקלו הרבה
ין יין עדילם שעדושאינם כלים לע, השם ורחמיו

כל עת ובכל שעה כל ימי ם ובויש תקוה בכל י
 כי חסדי השם,  שהואולו אם הוא כמיחייו אפ

 .'תמנו וכולא 
אל תצדק הרבה ", ועל זה אמר שלמה

תינו ו שאמרו רבווכמ, "ואל תרשע הרבה
אם רשעת מעט אל תרשע , נם לברכהוזכר

לו אם כבר הרשיע הרבה חס יואפ, הרבה
ד וסיף וירשיע עוי לא כן-פי-על-אף, םוושל

וכל מה שממעט קצת מלהרשיע , תרוהרבה בי
ת וזה יוכל לזכ-ידי-וגם על,  לנצחובתודאי הוא טובו
כי אין שום יאוש , ף לשוב להשם יתברך בשלמותובס
 וגם אוומה כשאדם פ. רענותודת פיבה מֻרבה ממודה טיכי מ, לם כללובע
, השם יתברך משגיח ומסתכל על כל פרט ופרט, םובר עברה חס ושלוע

ן וממכ,  וכתיב.אראנו לא אם יסתר איש במסתרים ואני:  שכתובוכמ
דה ימכל שכן וכל שכן במ, המבין אל כל מעשיהם'  השגיח וכוושבת

 .לםובה נאבדת לעודאי אין שום תנועה טובה שבווט
נם ויפרֹק עֹל לגמרי חס יצה לסמֹך רק על החסד חוועל כן מי שר

 ודתיקר מייתה עפת ישמעאל שיצא מאברהם שהיזה בחינת קל, םוושל
ת ופל מחמת רבוי המשפט והדין והֻחמרומי שנ, וכן להפך. חסד וצדקה

פת עשו שיצא יזה בחינת קל, ות שמכביד על עצמות שחרות והמרויתר
ועל כן שאל את אביו האיך מעשרין תבן ,  דין ומשפטודתימיצחק שמ

ל ות הם גם כן פגם גדות יתרוכי ֻחמר, ל"ת הנות יתרוֻחמר, ומלח
קר השלמות הוא כשנכלל משפט יוע. ם אחרואר במקומים וכמבלפע

 ועל כן ,' וכויעקב בחינת משפט וצדקה ב,יעקבוצדקה ביחד שזה בחינת 
 -'  הלכות מתנה ה-מתוך לקוטי הלכות (  שלמהיעקב של והיתה מטת

 ).א" קי- התחזקות -וך אוצר היראה  מת– ח"ז ל" ליותאות
  

˜ÁˆÈ ¯·„· ˙ÚÓ˘ ‰˜·¯Â...  )ה, שית כזברא( 

 על,  להרעונתוכי רבקה ידעה כל זֹאת היטב שעשו הוא רשע גמור וכו
אי   הצדיקיעקבכי , ת ברמאות מאביוו לקבל הברכיעקבכן שלחה את 

כי אם  לם הזהות שהם שפע הפרנסה בעו לקבל הברכואפשר ל
בבחינת  וכרח להלביש את עצמידי רמאות הזאת שֻמ על

. פרנסה  עשו כדי שיוכל לקבלעשיה גשמיית שהוא בחינת
 כי היו, 'והכיר ולא  בלבושי עשוותווזהו שהלבישה א

 יעקבכי באמת ', כידי עשו אחיו שערֹת ויברכהו ידיו

ת בחינת הארת ורה ומצוו רק תוכי חלק, ק מפרנסה גשמייתו רחורשובש
א משיח במהרה וובאמת לעתיד כשיב. ן שהוא הפך עשיה גשמייתוהרצ

ועמדו זרים ורעו : "יםיכי יתק, ו ישראל בשום עסקיעסק לא בימינו
 נכנס ליצחק בלי לבושי עשו והיה יעקבכן אם היה  ועל". 'צֹאנכם וכו

היה  לא ויתברך שפע והצלחה בעסקי פרנסת'  הו שיתן לו שיברכומבקש
כי אתה , ב פרנסה כלללמה לך לחשֹ: ומר לוכי היה א, יצחק מֻרצה לזה

. ידי אחרים לה ופרנסתך תהיה נעשית עלרה ותפוצריך רק לעסֹק בת
קר התכלית יכי זה ע, תךווהם צריכים לבקש על פרנסה כדי להחזיק א

ב שום פרנסה ולבלי לחשֹ. שב אֹהלות רק יואבל אתה צריך להי, שלהם
ועמדו זרים ורעו צֹאנכם : "יםי שיהיה לעתיד באמת שיתקוכלל כמ

רש בשעת חרישה ו אדם חאפשר: חאיון בר יו שאמר רבי שמעווכמ, "'וכו
שין ואלא בזמן שישראל ע? רה מה תהא עליהות' רע בשעת זריעה וכוווז
כי יצחק רצה שיתנהג , ידי אחרים ם מלאכתן נעשית עלו של מקונורצ
) ... אמן (א משיח במהרה בימינווף כשיבו שיהיה בסולם תכף כמוהע

 ).ב" כ–'  הלכות ערב ג-לקוטי הלכות (
  

  )כוכבי אורמספר (

, נמצא במגלת סתרים זה המעשה...     �                  
 איש ווהוא ספר יקר מאד שחבר. ן ספר אליםימעני

בימיו נתקבצו . ל"סף קאנדיא זואלקים רבי י
והתחילו , רהות תלמידים ֻמפלגי תוחמש מא

רה נבוכים עד וללמֹד בספרי חקירה ובמ
 ואמרו ,שנתפקרו וכפרו באלקים חיים

לם וואין השגחת אלקים על הע' לם וכוושהע
ל "ויבֹאו כל התלמידים הנ. םוחס ושל

ל שגם הוא "סף קאנדיא זולהצדיק רבי י
והצדיק . יסכים עמהם על הדבר הרע הזה

. ל כששמע הדבר הזה אחזתו פלצות"הנ
היה  ולא ,ווכח עמות ולהתות ראיווהתחילו להרא

ויען ויאמר להם תנו לי . ל להשיבם מדבר הזהויכ
.  איזה זמן והלכו להםוויתנו ל.  זמן ואשיב אתכםאיזה

. לים שיבֹאו אליו מהרהות לכל הרבנים הגדול שלח אגר"והצדיק הנ
ויצומו לילה ' לם אל הויתפללו ֻכ, ל"ויספר להם הדבר הנ. או אליווויב
 ת לחםול נפל על פניו ארצה שלֹשה ימים ושלֹש ליל"וגם הצדיק הנ, םווי

, ם מהרה מעל הארץחר השלֹשה ימים ויקֹא. שתה לא אכל ומיםלא 
ב בלי  ויכתֹופר בידוויקח עט ס, "רתךוהפרו ת' ת להועת לעש: "ויאמר

ויחבר , פרוהתפלל רק כתב בעט ס ולא למד לא שתה ולא אכל לא עומרג
ואחר כך כשבאו כל התלמידים ויקח , ל הנקרא ספר אלים"את הספר הנ
כי שם יש כל (תם ו נצח אועם הספר הזה. ל ויתן בידם"את הספר הנ

לם  ונעשו ֻכ) ואף על פי כן מאמין כן נראה ליות וראו חכמתוהחכמ
  .צדיקים גמורים

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

עם אחד שקבלנו , אנחנו עם אחד, ברוך השם...                         
  ...מה שזה! אהה. תורה והמצווקבלנו הת, תינוורורה עלינו ועל דוהת

הוא ,  שאנחנוופי שאנחנו כמ-על-השם יתברך הוא מרחם עלינו אף
חל ו הוא מ-כפור  םוי, תועל התאו, תינוונוחל לנו עווהוא מ, מרחם עלינו

השם יתברך ירחם עלינו . חלילה וחס לולא זאת היינו כבר אבודים. לנו
אבל השם יתברך רחמן כזה שהוא ינקה , נקיים לא אנחנו, תנוווינקה א

  , תומכל מיני תאו, תונומכל מיני עו, תומאותנו מכל מיני טור אויטה
  .תנו מכל רעוציא אוהוא י

  
  
  

  

 לזכרון נצח מורינו
  

 ל"זצ, אייזיק שלמה' בן ר

  

  ישראל בער אודסר' ר



מה שיהיה . השם אלקינו השם אחד, ברוך השם
, קוןירק לישראל יהיה ת, רק אנחנו עם ישראל.. לםובע

מאמינים  לא ייםואבל הג, רה ובצדיקיםואנחנו מאמינים בת
 כלבים וכמ,  עכבריםו בחוץ כממדיםוהם ע, בשום דבר ולא רהובת

דעת והיא י? הבהמה יש לה רחמנות. אדם בני לא הם. תוחי, וחתולים
,  רק אנחנו-אדם  בני. אדם בני לא הם, עכברים, עכבר? מי הם ?רהומהת

  ! רק אנחנו-אדם  אין בני. אדם אנחנו הבני, רהועם הת
. קתצריכים סעודה המפס, צריכים לאכֹל בשביל שיהיה לנו כח, נו

  ...ברוך השם
כר ואני ז, תרולדתי בארץ ישראל בטבריה לפני מאה שנים ויואני נ

תנו והם רצו להרֹג להשמיד ולאבד א, ייםוו כמה היה לנו פחד מן הגיעכש
  .לנו חייםם אני מתפלא מאֹד איך ֻכועד הי. ואת זרענו
 לא היה לה מה לאכֹל וגם הילדים הקטנים לא כר שהאמאואני ז
 לא ,אנחנו היינו ילדים קטנים. תוהיה להם במה לחי לא ,חלבהיה להם 

לם נתנו להם וכל הע, והם היה להם כל מיני נשק, דעים מה זה מלחמהוי
היה לנו מי  לא לם נתנו להם נשק ואנחנוֻכ, הצרפתים והאנגלים, נשק

שזה פחד איך שהיינו , י וויוא, י וויוא. היה לנו נשק ולא שיתן לנו
ת עם ומה אפשר לעש, ידעו איפֹה לברֹח לא ,חיים לי בעונאבדים כמ

  ?ילדים קטנים
דע ואינני י, יים עלינו ועל זרענו ועל כל היהודיםול מן הגוהיה פחד גד

, האבא והאמא ואני. בפנים כאלה, איך אני הייתי חי בפחדים כאלה
. כלום ולא תולשת ולא לחם לאכֹל לא היה לנו לא לנואנחנו ֻכ

לנו היינו ֻכ, אנחנו וזרענו ומשפחתנו, להואנחנו היינו בצרה גד
והשם ? צחים כאלהוכי איך אפשר לבטל ר, נאבדים לגמרי

  !אנחנו וזרענו נצלנו, חם עלינויתברך ִר
שה עמנו ועם ומה שראינו שהשם יתברך ע

היה שום תקוה איך להנצל דרך  לא ,ייםוהג
, כך- כלהמשטר היו חזקים, ייםוהטבע מן הג

 ואנחנו, והיה להם נשק הרבה, כח-ריוגב
היינו ילדים קטנים , היה לנו כלוםלא 

והם .  מתיםוהיינו כמ, דעים ללחֹםושלא י
איך נצלנו ! מיםיואנחנו חיים וקי, לם נאבדוֻכ

  !מה זה? דעים ללחֹםוילדים קטנים י? ייםומן הג
חם עלינו ועשה עמנו נסים והשם יתברך ִר

אנחנו נשארנו והם נאבדו , והיה להפך.. ת כאלהוונפלא
 לא ,רק אני נשארתי לבדי, הם נפטרו, כן. עם הנשק שלהם

 .אני חי, אני יהודי, וברוך השם אני חי, בגד ולא לחם לא היה לי
  ... אני חי והם נאבדו, תר ממאה שנהואני זקן י

נפל עליהם פחד והם נפלו , ייםותנו מכל הגוהשם יתברך הציל א
נסים .. ת כאלהוראינו נפלא. הם נפלו ונאבדו, דע איך נפלווי יאיננ. ונפלו
, איםות כאלה שלא רולות גדוהשם יתברך עשה עמנו נפלא. תוונפלא
נצלו מן , דשיםבני שני חֹ, בני חֹדש, לדוות וילדים קטנים שנושאמה

שהשם יתברך עשה עמנו , רור ודוככה היה כמה פעמים בכל ד. ייםוהג
  . מהנשק שלהם, נפלו עלינו ואנחנו נצלנו מהםיים ונסים כאלה שהג

תנו ולהשמיד וצים לאבד אולם רֻכ, ייםוכל הג, לםוכל הע, לםֻכ
היה , זית-היה לנו כל טוב מעצי .ליםונסים גד, אים גֻדלת השםוור, תנווא

ת שמן זית ואנחנו וזרענו ופיחתיכת לחם וכמה ט. הכל, לנו אש ומים
היה , הערבים, ייםוו הגיגם עכש. םוהם אין להם כלו, מיםיחיים וקי

היה להם כל , חמאה, היה להם חלב, תולהם בתים ועזים וכל מיני בהמ
וכל אשר להם , לם היו שלהםכל הבתים ֻכ .היה לנו כלום לא ואנחנו, טוב

עזים  לא אין להם. ו הכל שלנויעכש, לקחנו את זה, תםו אנחנו ירשנו א-
,  שלנו-שלהם וכל מה ששלהם ו אנחנו בבתים יעכש. ואין להם כלום

  ! שלנו-הכל , הנשק שלנו, הבתים שלנו
, ייםוהג? ב שארץ ישראל שלנולו במחשבה לחשֹיל אפומי יכ
מדים ואנחנו ע?  כמה אנחנו-ואנחנו , לםונים בעונים מליומלי, הערבים

  ...לםונגד כל הע
היה מביא במיה ,  חנות יפהוהיה ערבי והוא היה ל, זה היה בטבריה

, ם שבתותח את החנות ביוי היה פוהג. ביםו שני דברים ט-ת ובניועג
  .יוראינו מה זה יהודי ומה זה ג

כי מפני חטאינו גלינו : "ש רגליםשלֹבמוסף של מרים ואנחנו א
ת ולים לעלוואין אנחנו יכ, מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו

אנחנו , אנחנו היהודים. .."ת לפניךות ולהשתחווולרא
אבל אנחנו עשינו , רהונאים מתוכל השזכינו להרֹג 

וכל ישראל התפללו ובכו , תפלה ותענית ותשובה

, ףולבס, נהואבל לאחר.." דע מה שיעשו עמנוומי י: "לשם
ואיך , רה מן הקֻדשה מאֹדואים שנתרחקנו מהתואנחנו ר

חם  והוא ִרוהשם יתברך מרחם מאֹד על כל עמ? ייםונצלנו מהג
אשר ישלטו היהודים , ונהפֹך הוא, הואונהפֹך ", עלינו ועל זרענו

יים ונתן לנו את ותנו מן הגוהשם יתברך הציל א". נאיהםוהמה בש
  !"רהותן התוברוך אתה השם נ", רת אמתות, רהוהת

. זה כל חיותנו לנצח נצחים, רה באמת באמונהוצריכים להאמין בת
מדים ותנים להם תבן והם עונ, ריםובבים חמו שמסתויים כמווהג
ואנחנו עם . מאמין כלל לא הוא, יוהוא ג. דעים דברוי ולא יםכלווא
קֹדש , המקדש-בית, ירושלים, שהו ארץ קד-ארץ ישראל , שוקד

  !אין להם כלום? מה יש להם? ו מי יש ל-הקדשים 
יים יש והג, לדאגמה יש לנו !  מספיק-אנחנו יהודים , ברוך השם

שום  ולא רהות ולא ארץ ישראל לא ,אין להם כלום, לדאגלהם מה 
 -אבל אנחנו . אין להם כבר שום תקוה, הם ידאגו, אין להם כלום, מצוה

יש לנו , אנחנו יהודים, תות וכל הישועויש לנו כל הרפוא, יש לנו כל טוב
אנחנו , רהועם הת, אנחנו עם השם? תר שמחה מזהויש י, תורה ומצוות

  )ההמשך יבוא( ...לדאגאין לנו מה , יש לנו הכל
  

  ) מכתב פה- חלק ב - י הנחלֵּב ִאספר (

ת ות רבות ותחבולות עצומותר ביגיעוהח, יקירי    �                      
חיים . 'הלם את עד שידעו ֻכ, תולמוב לכל העו הטוצרות אודיע ולגלולה

  .ם רבוושל
אם , ו שיש לונווכל אחד כפי רצ, בור הוא קולמוס הלבהִד
הבין ולשמֹע מדבוריו את לים לו כן יכוכמ, ב אם להפךולט

  .ןושהוא הרצ, התגלות הנפש
כי געגועיך וכסופיך העצומים אל , דע אחי

האמת גרמו לך להתחבר בחבורא חדא בגופא 
ובעבור , ר חכמהובע מקוונשמתא עם הנחל נ

 ו ובזכותוובכֹח... 'ת וכווזה זכית להי
ת של ולמורא הגנוז וסתום מכל העוהנ

ן מאומן ָמְח ַנָמְח ַנְח ַנרבנו ַנ, בעוהנחל נ
 עמנו 'העשה ,  בכל לבבךואשר אתה דבוק ב

לם ונתגדל וראים לעיני כל העונסים נפלאים ונ
מד וכה ועוו אתה זיועכש. לםובע'  הונתקדש שם

, עלה אל על ופרח ורכב והצלח... 'לנסֹע ולהפגש וכו
, בעופי של הצדיק הנחל נעמך ויאר עליך החן והיֹ' יהיה ה

ותזכה לפעֹל , שם בלב לקבלםרי חן ויעשו רֹויתן בפיך דבו
 יברך 'הו, קר נסיעתךינך כי זהו עובת עמנו וארצנו כרצובשלמות ט

  .ליםום וחסד ורחמים גדואך בחיים ושלוצאתך וב
  

  )לב,  גאוה וענוה–לקוטי עצות (
 ולך לו שהואה אדם בעצמוכשר � � � �                                                    

 ויהיה וויעשה תשובה וישפיל את עצמ,  גדלותוידע שיש ל, לא כסדרש
 ).סימן פב, ן תנינא"לקוטי מוהר( כסדר וואזי יחזֹר לילך ל', מה'בבחינת 
למדני איך , למדני דרכי הענוה האמתיית, לםו של עונורב...   �

 שאין, כי באמת ידעתי מעט שפלותי. לשבר ולבטל הגאוה שבלבי ודעתי
ת לעֹצם רבוי ות של גאוה וגסות ופניות על דעתי מחשבוראוי להעל

ויתי ופשעתי נגדך הרבה מאד ואשר חטאתי ע, עוריקלקולי ופגמי בלי ש
ואני , כן איני נקי מגאוה וגבהות-פי-על-אך אף. ם הזהודי עד היומע
ק מבחינת וומחמת זה אני רח, ק מענוה אמתיית בתכלית הרחוקורח

ם ההנהגה של בחינת שלא ומתגברת כנגדי חס ושלובכל פעם , כסדר
כי , רק הכל בעקמימיות ובלבולים, ואין שום דבר שילך לי כסדר, כסדר

, מעקמין ומבלבלין את דעתי בכמה מיני בלבולים ויסורים מכמה צדדים
ת ובוגשים וחוונ, םין עיניוונמשכת בכלי, וגם הפרנסה דחוקה ומצומצמת

בכמה , ורים שיש לי ולכל הסמוכים אליושאר מיני יס, רבים סבבוני
ידי שפגמתי -על, שכל זה נמשך מבחינת ההנהגה שלא כסדר, פניםוא

 -לקוטי תפילות א  (עתהרחמנא לצלן מ, בענוה ונכשלתי בגאות וגדלות
  ).תפילה מא
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