בס"ד

השבעה ֻאשפיזין ...
השבעה ֻאשפיזין ,שהם השבעה רועים שנכנסין לסוכה ,הם השבעה צדיקים,
שעל ידם נמשך ונתגלה עיקר קדֻשת ארץ ישראל ,עד שביום השביעי אז הוא נגד
דוד המלך ,שעיקר הסוכה הוא שלו ,בחינת " ֻסכת דוד" ,כי הוא זכה לגמֹר
כבישת ארץ ישראל בשלמות ,וכל זה על ידי שהרבה ברחמים ותחנונים ,וחיבר
ספר תהלים ועל כן בהושענא רבה אז אומרין כל ספר תהלים ,וגם ספר משנה
תורה ,שמדבר שם הרבה מקדֻשת ארץ ישראל .ואז נגמר תיקון הערבי נחל ,שהם
הפושעי ישראל ועל כן נוטלין אותן אז לבדם ,כי זה עיקר שלמות תקונם,
שהצדיק מקשר את עצמו עמהם ומגלגל עמם בדרכים נפלאים עד שזוכה להטות
לבבם אליו יתברך ,עד ששבין מעצמן ובבחירתם לה' יתברך; ועל ידי זה דייקא
נשלם היחוד בשלמות בשמיני עצרת ,שזה בחינת כבישת ארץ ישראל .ועל כן
מגדילין השמחה אז ,כי צריכין לעלות לארץ ישראל בשמחה ,בבחינת 'שתעלנו
בשמחה לארצנו' )לקוטי הלכות  -הלכות דברים הנוהגים בסעודה  -הלכה ד,
אותיות יג יד טו מתוך אוצר היראה  -סוכות ,כו(.

ֻסכות ושמיני עצרת ...
בסכות יוצאין מביתו ונכנסין לסוכה ,ואחר כך בשמיני
ֻ
עצרת ושמחת תורה חוזרין משם לביתו ,ואז מסיימין
ומתחילין התורה מחדש כי ביתו של אדם נמשך
קדֻשתו מהתורה ,שמתחלת בב' דבראשית ,ובכל
שנה אנו צריכין לחדש קדֻשת ביתנו כמו שאנו
מחדשין את התורה בכל שנה ,שמסיימין
ומתחילין אותה מחדש כנ"ל; על כן יוצאין
מהבית ונכנסין לסוכה ,שהיא בחינת הקף ענני
כבוד ,שמשם שורש התורה ,כמבֹאר בפנים ,כדי
להמשיך משם התחדשות התורה והתחדשות
קדֻשת ביתו מחדש .ועל כן בשמיני עצרת או
בשמחת תורה ,שמסיימין התורה ומתחילין אותה
מחדש ,אז חוזרין מהסוכה להבית ,כי כבר נתחדש
קדֻשת ביתו על ידי שנכנסנו לסוכה ,שהיא בחינת ענני
כבוד ,שהם שורש התורה כנ"ל )לקוטי הלכות  -הלכות ספר
תורה  -הלכה ד ,אותיות ט כב כג מתוך אוצר היראה  -סוכות ,קלג(.

ענני כבוד ...
על ידי קדֻשת הסוכה הקדושה ,אנו ממשיכין עלינו קדֻשה עליונה ,שגם בכל
השנה כולה בכל עת שיוצאין מהבית לחוץ הן לפי שעה קלה ,הן כשיוצאין באיזה
דרך ממש ,קרוב או רחוק שאז יגן עלינו קדֻשת הסוכה ,שהיא בחינת ענני כבוד
שהגנו על ישראל בעת שהלכו בדרך במדבר ,שעל ידי זה יהיה הדרך והטלטול
שיוצאין חוץ מהבית לפעמים ,יהיה הכל לטובה ,היינו שיזכה על ידי זה שיתחדש
לטובה קדֻשת מֹחו ודעתו ,שרק בשביל זה מסבב ה' יתברך עם האדם שיצטרך
לפעמים להטלטל בדרכים ,כמבֹאר בפנים )לקוטי הלכות  -הלכות ספר תורה -
הלכה ד ,אות כג מתוך אוצר היראה  -סוכות ,קלה(.

אמא מסככא על בנין ...
בסכות ה' יתברך מגלה לעין כל חשיבות ישראל ,כי אזי אמא מסככא על
ֻ
בנין ,והכל רואין שישראל נצחו המלחמה ,כמובא בזוהר הקדוש :מאן נצח? מאן
דאחד מני קרבא בידוי; והכל רואין כי חלק ה' עמו ,וכל התורה שבכתב ושבעל
לאמות העולם שום חלק בה .ועל כן בשמיני עצרת ושמחת
פה הכל שלנו ,ואין ֻ
תורה מסיימין התורה ומתחילין אותה מחדש ,כי על ידי התקונים שאנו עוסקין
בהם מרֹאש השנה עד שמיני עצרת אנו זוכין לחזֹר ולהמשיך אור התורה מחדש
בתוספת אור נפלא ,בבחינת שלמות תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,ונשלמת
האמונה הקדושה בכלליות ובפרטיות ,ונתגלה חשיבותן ומעלתם של ישראל
הקדושים ,ונתבטלין כל הגזרות ונמתקין כל הדינים )לקוטי הלכות  -הלכות
הלוואה  -הלכה ד ,אות ט מתוך אוצר היראה  -סוכות ,קנא(.

תרל"ז

)כוכבי אור – אנשי מוהר"ן ,כז-כט(

  ...ר' יצחק יהודה ז"ל מטעפליק קֹדם התקרבותו
לאדמו"ר ז"ל היה מפֻרסם וכמה אנשים מעיירות רבות היו נותנים לו פדיונות;
ואחר כך כשהכיר אמתתו של אדמו"ר ז"ל ,עזב והרחיק מעל עצמו הנהגת
פרסומו ,וקיבל על עצמו עֹל עבודתו יתברך בתמימות ופשיטות .ולֹא הסב את
פניו גם מכל החרפות והבושות שהיו לו מחמת זה ,וישב אל ה' בכל לבו ונפשו,
כשאר אנשי אדמו"ר ז"ל.
  ...ר' מענדיל ז"ל מכפר הסמוך לטשערין היה איש עוסק במשא ומתן כל
ימיו ,ויראתו ועבודתו ובפרט עבודת התפילה שלו היה נשגב ועצום מאֹד .כי היה
מתפלל במסירת נפשו ובדבקות נפלא עד שממש נתבטל גשמיותו ,ופעם אחת
נתעורר דלקה בביתו והוא עמד אז באמצע תפלתו בדבקות גדול ונורא ובביטול
כל הרגשות עד שלא ראה ולֹא שמע כלל את קול הרעש שנתעורר מאנשי ביתו
שהכרחו איזה ערלים שהיו אז בביתו לקח אותו
ומשאר אנשים שעמדו שם .עד ֻ
בידיו ולהוליכו עד למרחוק ,ושם עמד ,ולֹא זז ממקומו ומדבקותו עד שגמר את
התפלה.
  ...גם תבערת הלב בעבודת ה' של רבי אהרֹן ורבי יהושע מזשערין
אין לשער ,וכן שאר כל אנשיו כמו רבי נפתלי ז"ל מנעמרוב,
ורבי יחיאל אחיו ,והרב רבי אהרֹן ז"ל מברסלב ,הרב רבי
שמואל יצחק ז"ל מטשערין ,הרב רבי ישעיה שלום ז"ל
ממעדוועדובקא ,הרב רבי יצחק ז"ל
מחארשטשיוועטע ,הרב ר' עירא ז"ל )שהיה אחר
כך במדינת וואלכייא( ,הרב ר' דוד ז"ל
מלאדיזען ,הרב ר' מרדכי ז"ל מטעפליק ,רבי
גרשון נכד המגיד ז"ל ,רבי יצחק חתן המגיד ז"ל,
רבי יצחק מדאשיב ,רבי קהת מטירהאוויצע ,רבי
זאב מטירהאוויצע ,רבי אבא שוחט ובודק
מטשערין ,רבי זלמן מנעמרוב ,ושאר אנשי
העבודה שבאנשיו הנאמנים ואי אפשר להעלות על
הכתב גודל יקר מעלת כל אחד ועֹצם רבוים בתורה
ותפילה עד עת פטירתם ז"ל יקצרו המון יריעות לספר.
)עצות המבוארות ולקוטי תפילות  -סוכות(

 על ידי קיום מצוות ֻסכה כראוי,
זוכים לדעת גדולה מאֹד ,שדעת זו היא בבחינת "רוח הקודש ,שפע אלֹקי" .וכדי
לזכות לדעת זו ,צריך לתקן את שבעת הנקבים המצויים ברֹאש האדם .היינו
העיניים ,האוזנים ,האף והפה ,כמבֹאר בלקוטי מוהר"ן חלק א' )סימן כ"א(
בתורה "עתיקא טמיר וסתים" ,כיצד לתקן את צנורות המוח האלו .וצריך לדעת
שתכלית העבודה של כל אדם בעולם שעוסק ביראת ה' וקיום התורה ,הוא
שיזכה ל"שפע אלֹקי" ,רוח הקודש ודעת גדול הנזכר למעלה .שהם עיקר שעשועי
עולם הבא .היינו עיקר תענוג עולם הבא של כל אדם ,יהיה השגת הדעת כמבֹאר.
וכפי שמקיימים מצוות ֻסכה כראוי ,וכפי שזוכים לזכך את הצנורות הנזכרים,
כך זוכים לשפע האלֹקי ,לדעת הגדולה ,שזה כאמור עיקר שעשועי עולם הבא
)אות א(.
 על ידי קיום מצוות ֻסכה כראוי ,זוכים ללב זך ונקי ,ועל ידי זה ,זוכים
לדבר ולפרש לפני ה' יתברך כל המצוי בלב .דבורים אלו ששחים לפני ה' יתברך,
הם בבחינת רוח הקודש )אות ב(.
  ...וזכני ברחמיך הגדולים ובחסדיך המרֻבים ,לקיים מצוות ֻסכה כראוי,
בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה ,בשמחה ובטוב לבב
ובכוונה שלמה כראוי .ונזכה שימשך עלינו על-ידי מצוות ישיבת ֻסכה ,כל השבעת
ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר ,ופרֹס עלינו ֻסכת שלומך .ונזכה להשיג
השגת המקיפים הקדושים השגת רוח הקודש ,על-ידי מצוות ֻסכה כראוי בקדֻשה
ובטהרה ובשמחה ,ועל-ידי-זה תגן עלינו ובעדנו ותצילנו מכל אויב ואורב ומכל
מיני שונאים ,שיש לנו בגשמיות ורוחניות ,והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל
כנפיך תסתירנו) ...חלק א – תפילה כא(.

 קיום מצוות ֻסכה כראוי ,היא סגֻלה לבנים .ועל ידי קיום מצוות ֻסכה
כראוי ,ניצול מכל מיני מריבות ומחלֹקת ,מתבטל השקר ומתחזקת האמת,
ומתגלה הרבי האמתי שבדור .היינו שכל אדם רואה את האמת ומבין מי הוא
צדיק האמת שיכול להחזיר אנשים בתשובה .ועל ידי שנתגלה צדיק הדור ,אפילו
ֻאמות העולם שבים אל הי יתברך בדעה אחת )אות ג(.
 תפילה בכֹח ,ארץ ישראל ומצוות ֻסכה הם בחינה אחת ותלויות זו בזו.
היינו שעל ידי קיום מצוות ֻסכה כראוי זוכים לתפילה בכֹח וביאת ארץ ישראל.
וכן על ידי תפילה בכֹח ,זוכים למצוות ֻסכה כראוי ולקדֻשת ארץ ישראל .ועל ידי
קדֻשת ארץ ישראל ,זוכים לתפילה בכֹח ולמצוות ֻסכה )אות ד(.
  ...ותעזרני ברחמיך ובחסדיך הרבים ,שנזכה לקיים מצוות ֻסכה בזמנה
כראוי עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלוים בה ,ובלב טוב
ובשמחה גדולה .ותכניע ותשפיל ותמגר ותעקֹר ותבטל ֻסכת נוצרים ֻסכת עכו"ם,
"אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר" .ותבטל השקר מן העולם ,ותגביר
ויקים מקרא שכתוב" :שפת אמת
האמת בעולם ,ותקים את ֻסכת דוד הנופלתֻ ,
בסכתך הקדושה
תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר" .ותסתיר ותצפין אותנו ֻ
ותסוכך עלינו בצלך הקדוש ,ותצילני מריב לשונות שלא יהיה להם שום כוח
עלינו כלל ,ותעקֹר השקר מן העולם ותגלה האמת בעולם ,ותזכני מהרה לבֹא
לארץ ישראל ,לארץ הקדושה ,חיש קל מהרה) ...חלק א – תפילה מח(.


 הידור האתרוג וכשרותו נמשך מצדיק האמת ,שהוא "רֹאש בית" של
העולם כולו .היינו ,כפי שצדיק האמת ,רֹאש-בית האמתי ,מתפרסם ומתגלה
לסכות .על כן ,כפי
מהדרים וכשרים ֻ
בעולם כראוי ,כן זוכים לאתרוגים ֻ
לסכות ,וזוכים
ומהדר ֻ
ההתקרבות באמת לצדיק האמת ,כן זוכים לאתרוג כשר ֻ
לקיים מצוות לולב ואתרוג וכו' ביראת ה' ובהתעוררות ראויה .ועל ידי
ומהדר ,זוכים להתקרב
ההשתדלות לשם שמים באמת ,להשיג אתרוג כשר ֻ
באמת לצדיק האמת )אות י(.
לסכות .וצריך
ומהדר ֻ
 צריך להשתדל מאֹד מאֹד להשיג אתרוג כשר ֻ
להרבות בבכייה לפני ה' יתברך בימי רֹאש השנה ויום הכיפורים ,שהוא יתברך
יעזֹר שיוכל להשיג אתרוג כשר והדר .כי אין אנו יודעים כלל את חשיבות וגֹדל
מצוות אתרוג ,שעל ידה זוכים לקרב בניין בית המקדש במהרה בימינו ,אמן
)אות יא(.
  ...ותזכנו לקיים מצוות אתרוג ומיניו בשלמות בזמנו כראוי .ונזכה
ומהדר בכל מיני הידור ,בתכלית השלמות
שיהיה לנו תמיד אתרוג נאה וכשר ֻ
וההידור ,ותגלה פאר הדרת קדֻשת עמך ישראל בעולם ,ובפרט פאר הדרת יֹפי
קדֻשת הצדיקים והכשרים האמתיים ,עד אשר ישתוקקו וייכספו כל באי עולם
לכלֹל בהם ,להכלל בשמם ותפארתם ,וישובו כל באי עולם לילך בדרכיהם
לעשות רצונך באמת כל ימיהם לעולם) ...חלק ב – תפילה לג(.
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב ל(

 ...כל המחלֹקת שחולקים על הצדיק האמת ,הכל הוא על-
ידי גאות של המנהיגים המפֻרסמים של שקר ,ועל-ידי זה הם מרחיקים נפשות
ישראל מלהתקרב לצדיק האמת ,שעל-ידי זה נטלה המלכות והממשלה מישראל
ונתנה לעכו"ם והרשעים שמקבלים המלכות ומושלים עלינו ,חס ושלום .כל זה
נמשך על-ידי המחלֹקת על הצדיק האמת שעל-ידי זה פוגמים בכבודו שעל-ידי
זה עיקר הגלות .אבל ה' לא יעזבנו בידם ,אדרבא על-ידי זה דייקא מכניע אותם
לגמרי ומוציא את ישראל מרשותם ,כי כל מה שהקליפה קשה וחזקה ביותר -
בהכרח שתרד הקדֻשה הגבוהה לשם יותר ויותר ותהיה שם בגלות יותר ,עד
שתתגבר בגֹדל כוחה על-ידי זה דייקא ותכניע אותה ותשפילה ,כמו שהפילה
אסתר את המן הרשע וסיעתו דייקא על-ידי זה שנלקחה לבית אחשוורוש ,שזה
בחינת "עת אשר שלט האדם באדם לרע לו".
עיקר התגברות היצר הרע הוא על-ידי מחלֹקת ,וזה עיקר עסקם
והשתדלותם של השדין יהודאין ,לבלבל ולעקם לב ישראל ,להרבות מחלֹקת,
ולהתלבש עצמן במצוות הרבה שלהם ,שמכניסין בלב כל הנוטה אחריהם,
שחברו נטה מהאמת ושהוא שונא לו ועל-כן מצוה גדולה להדפו ולרדפו עד
הנפש ,וכיוצא באלו הטעֻיות והסברות המזֻיפות שלהם .והעיקר מתגברין עצמן
השדין יהודאין ,הלומדים ותלמידי חכמים שאינם שלמים ,עד שנתעקם לבם על
הכשרים האמתיים ומתירים ומצווים להדפם ולרדפם ,כי חותרים למצֹא בהם
חסרונות ופגמים וכו' עד שנעשה אצלם מצוה לרדפם חינם ,וזה "למי מדנים למי
שי"ח" ,ראשי תיבות חכם שד יהודי ,שממנו כל המדנים והריב והמחלֹקת.
כשאדם נופל למקום שנופל ,אפילו אם נופל לדברים מגֻנים מאֹד שהם
המטנפים ,ואפילו מי שנופל חס ושלום לספקות והרהורים
בחינת מקומות ֻ
ומהרהר אחר ה' יתברך ,אף-על-פי כן אין שום יאוש בעולם כלל .אף-על-פי
שנדמה לו שבמקומו אין נמצא שם ה' יתברך כלל ,חס ושלום ,מחמת שנפל
מטנפים כאלו רחמנא ליצלן ,אף-על-פי כן יחזק ויתאמץ ויתגבר מאֹד
למקומות ֻ

לדרוש ולבקש ולחפש אחר כבוד ה' יתברך .וכששואל ודורש ומבקש אחר כבוד
ה' יתברך ,ומצטער ומתגעגע וצועק לה' יתברך ונכסף לחזֹר אליו ,אף-על-פי
שאינו יודע שום דרך ונתיב ועצה ותחבולה איך אפשר לעלות ולחזֹר ממקומות
כאלו הרחוקים מה' יתברך כל-כך ,אף-על-פי כן על-ידי הבקשה והחיפוש בעצמו
שמחפש ומבקש את ה' יתברך איה מקום כבודו ,על-ידי זה בעצמו עולה בתכלית
העליה בבחינת ירידה תכלית העליה ,וזהו בעצמו תשובתו ותקונו .כי על-ידי
הירידה שיש לו ,על-ידי זה הוא מחפש ומבקש איה מקום כבודו ,ועל-ידי זה
כשזוכה לבקש ולחפש היטב ,אז זוכה לעלות בתכלית העליה לבחינת 'איה',
שהוא שורש הכל וממשיך משם חיות חדש .וכל זה בכֹחו של הצדיק האמת ,כי
לולא כוחו הגדול לא היה לנו כוח אפילו לחפש ולבקש כלל ,וחס ושלום היינו
נטבעין.
כבר הודיע הצדיק שאין שום יאוש בעולם ,כי ה' יתברך מלא רחמים וחפץ
בתשובתן של כל הרשעים תמיד ,והוא חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח ,ועל-
כן כל אחד ואחד לפי מעשיו שעשה וירד ונתעה למקום שירד ונתעה ,אזי ה'
יתברך מצמצם עצמו ומרמז לו רמזים כפי הראוי לו עכשיו במקומו ושעתו ,ומי
שאין לו שכל להעמיק בזה בדעתו צריך על כל פנים להאמין בזה באמונה שלמה
ואזי יוכל לזכור את ה' בכל מקום ובכל זמן ובכל המדרגות שבעולם ,למעלה או
למטה ,חס ושלום ,כי ה' יתברך מצמצם עצמו בכל יום בכל מקום ומרמז רמזים
וכו'...
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

]ר' ישראל אודסר זצ"ל מדבר על עניין הפתק הפלא שקיבל
מאדמו"ר הקדוש ,זיע"א[
… אוי יוי יוי ,פלאות ה' כאלה ,מכתב כזה ,לא שמענו ,אי אפשר להכניס
למוח נס כזה ,פלא כזה בדור החושך הזה .וכן ודאי ,אנחנו מאמינים בתורה
שהיה נסים ,אנחנו לא רואים ,אבל מאמינים בניסים שכתובים בתורה ,הנסים
של יציאת מצרים ועוד נסים ,נסים ,נסים .אבל כל הנסים היו רק זמניים ,וזה
הנס של הפתק הוא חי וקיים .וזה פלא ,איך הוא נמצא בעולם חתיכת נייר דק
ששים שנה ,מי שמע דבר כזה שחתיכת נייר יהיה לו קיום ששים שנה? אפילו על
האדם עובר עליו מה שעובר ,בפרט הפתק היה בסכנות במקומות שיכול היה
ללכת לאיבוד ,והוא חי וקיים!
כל הפתק הוא נס כזה ,איך שהוא נברא ואיך הוא בא לעולם ואיך יש לו
קיום .אני פתחתי את הספר והוא היה שמה איפֹה שפתחתי ,אני ראיתי תכף את
הנייר ומזה הנייר נעשה מה שנעשה...
אנחנו שומעים ורואים דבר כזה ,הכל הוא למעלה מן הטבע ,יש מאין .זה לא
מעשה ידי אדם ,מי יודע לעשות כזֹאת חתימה? פלא כזה עוד לא היה בעולם ,זה
רק מרבינו!
איי ,אני מצאתי את זה בנסים כאלה ,בפלאות כאלה ,בהשגחה פרטית,
וראיתי מה שראיתי .זה פלא כזה שלא היה עדיין מעולם .המוח לא יכול לקבל
את זה .רואים השגחה כזו ,בעיניים רואים פלאות כאלה ..למעלה מן הטבע .אבל
ששים שנה הפתק היה לגמרי בסוד .הוא היה בעולם ,אבל הוא היה אצלי בלי
פרסום ,רק אני החייתי עצמי בזה .לא היה שום מחשבה שיתפרסם ,כי הרגשתי
שהעולם רחוקים מאמונה והם לא יבינו והם יתלוצצו מברסלב ,אז לא פרסמתי
את זה .ולפני שלוש שנים התחלתי לגלות ולפרסם ,כי אמרתי שצריכים לפרסם
פלאות ה' ,שהפתק יכול לעשות נסים מלֻבש בדרך הטבע .ה' יתברך סיבב סבות
והרגשתי לפרסם אותו בכל העולם ,שיקבל מי שיקבל; מי שלא יקבל  -לא יקבל.
צריכים לפרסם!
וגם-כן המכתב מלפני ששים שנה היה הכנה לעכשיו ,ששים שנה היה בסוד,
הוא היה חי בלי פרסום ,היה יושן ,בלי פעֻלה ,בלי שום דבר ,לא עשה כלום,
ואחרי ששים שנה הוא נתעורר לאט לאט ואומר" :הנני ,אני באתי עכשיו ,באתי
לתקן העולם!" ] ...ההמשך יבוא[
)סימן נה(

 עיקר התפילה הוא על ידי עזות
דקדֻשה ,שצריך להעז פניו נגד ה' יתברך לבקש מלפניו על כל מה שצריך ,ואפילו
לעשות נסים ונפלאות ,כי אי אפשר לעמֹד להתפלל לפני ה' יתברך כי אם על ידי
עזות דקדֻשה ,כי כל חד כפום דמשער בלבה את גדֻלת הבורא יתברך ורואה
פחיתותו וגריעותו ,איך היה יכול לעמֹד ולהתפלל לפניו .על כן בשעת התפילה
צריך האדם לסלק את הבושה ,ויעז פניו לבקש מה' יתברך כל מה שצריך כנ"ל.
וזה בחינת :אליך זעקו ונמלטו ,בך בטחו ולא בושו.
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