בס"ד ; לזכרו 6נצח מורינו ר' ישראל דב אודסר ב 6ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל ; עלו 6תכ"ג

ובקשת #מש #את ה' אלקי) ומצאת ...א #יהיה
נדח)...
]מספר לקוטי הלכות * ברכת הריח ד' ,מ"ה[

כי איתא בכתבי האר"י ז"ל ,בכוונות :והביאנו לשלו& מארבע
כנפות האר 4וכו' שבכל מקו& בעול& שאחד מישראל נדחה לש& בגלות
בארבע כנפות האר ,4נחשב כאילו כל ישראל גלו לש& ,ועל ידי זה
מברר ניצוצות מש& ,ועל ידי זה באי 6לאר 4ישראל ,עיי 6ש& באריכות.
שזהו סוד מה שישראל מפוזרי 6עכשיו בגלות במקומות הרחוקי&
מהקדושה מאד.
והנה זה העני 6הוא דבר נסתר ונעל& מאד ,ואי אפשר להבינו ,כי
אנו רואי& שבמדינות הרחוקי& מישיבות ישראל ,כמו במדינות
מאסקווע ,נדחו לש& יהודי& מועטי& .ודרי& בי 6הרבה עובדי כוכבי&
יהודי& מתי מעט ,עד שיש עיירות הרחוקי& יותר ,שאי 6נמצאי& ש&
ישראלי& כי א& אחד או שני& בעיר גדולה .והנה אנו רואי& בעינינו
שרוב אלו היהודי& הדרי& במקומות כאלה רוב& ככול& אינ&
צדיקי& כלל .והלואי היו בינוני& ,כי ה& רחוקי& מאד מה'
יתבר :ואי אפשר להארי :בזה שלא לדבר על איזה מישראל,
חס ושלו& ,כי ג& פושעי ישראל מלאי& מצוות כרימו.6
וא& כ 6אי :אפשר להבי 6זאת? שעל ידי אנשי& כאלו
יתבררו הניצוצות מעמקי הקליפות כאלו? אבל
באמת היא נפלאות תמי& דעי& ואי אפשר
להבי 6זאת.
והכלל ,שעיקר הגלות הוא הגלות
וההתרחקות מאר 4ישראל ,שהוא
כלל הקדושה .ועיקר הגלות הוא
בשביל לברר הנידחי& שה& הניצוצות
שנדחו בעמקי הקליפות ,בבחינת לא גלו
ישראל בי 6העובדי כוכבי #אלא כדי שיתוספו
עליה #גרי ,#שזהו בחינת הניצוצות המתבררי&
מעמקי הקליפות ,כי באמת לכאורה קשה להבי6
עניי 6הגלות שמחמת שחטאו ישראל באר 4ישראל גלה
אות& מש& לאר 4העמי& ,עד שייתקנו וישובו אליו ויביא
לנו גואל צדקנו .והדבר קשה מאד ,אי :יהיה תקוה שבחו4
לאר 4ישובו ישראל .ומה א& במקו& חיותנו וקדושתנו שהוא
אר 4ישראל אר 4הקדושה שש& עיקר קדושת ישראל וכו' ,א& ש&
התגבר על ישראל היצר הרע עד שהחטיא& ,אי :יהיה תקוה שבחו4
לאר 4שהיא אר 4העמי& אויר הטמא וכו' ,ש& יתקנו וישובו ישראל?
וא& כ ,6חס ושלו& ,אפס תקוה!! הלא ה' יתבר :רוצה בתקנותינו,
ואינו חפ 4לנק& בנו ,רק כל הגליות והצרות ה& בשביל תיקו ,6כמו
שכתוב :ובקשת #מש #את ה' אלקי) ומצאת וכו'.
אבל אי :יתכ 6זה ,שבאר 4ישראל לא בקשנו וחפשנו ודרשנו את ה'
יתבר :ובחו 4לאר ,4באר 4העמי& ,נדרש ונבקש אותו? אבל באמת כל
זה הוא נפלאות תמי& דעי& .וה& מסתרי פלאותיו .וזהו בחינת כל
הירידות והנפילות העוברי& על כל אחד מישראל לפי בחינתו ומדרגתו,
עד שיש הרבה שנפלו עד עמקי תהו& תחתיות ,אשר נדמה לה& כי אפס
תקוה ,חס ושלו& ,בפרט עכשיו בסו; הגלות באחרית הימי& האלה
בעקבא דמשיחא ,כאשר יודע כל אחד בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו .וא;
על פי כ ,6סו; כל סו; ,כול& יתתקנו ולא יהיה נאבד שו& אחד מה& .כי
ה' יתבר :חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח.
כי באמת יש לפעמי& שדייקא כשהאד& מגיע למקו& נמו :ורחוק
מהקדושה מאד מאד ,ש& דייקא יתעורר בהתעוררות גדול לה' יתבר.:
ויש בעניי 6זה כמה טעמי& ובחינות ,וקצת מה& הוא מחמת שכשהיו
ישראל באר 4ישראל הראה לה& הקדוש ברו :הוא חיבה יתרה .והיו
מקורבי& אליו מאד ,ונדמה לה& שכבר ה& סמוכי& לה' יתבר :ולא
בקשוהו יותר ונתרשלו בעבודת& .והבעל דבר חותר עליה& בכל יו&
ובכל עת ,ועל ידי זה התגבר עליה& עד שהחטיא& .וזה בחינת הסבי
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עיני) מנגדי שה #הרהיבוני )שיר השירי& ו'( ,ועיי 6בפרוש רש"י ש&,
שפירש עניי 6זה שמרוב חיבה שהראה לה& בבית המקדש ,על ידי זה
מרדו בו וכו' ,עיי 6ש& וזהו עניי 6הנ"ל .וג& מחמת שכשהיו באר4
ישראל לגודל הקדושה של אר 4ישראל ,באיזה תנועה בעלמא שלא
התנהגו בקדושה כראוי פגמו מאד ,ועל ידי הפג& הזה נמש :פג& גדול
יותר ,כי עברה גוררת וכו' ועל ידי זה החטיא& הבעל דבר .וזה בחינת
כי באת אלי להזכיר את עווני; שכנגד קדושת אליהו היא נחשבת
כרשעה א; על פי שהיתה צדקת כמו שפירש רש"י ש& .ובשביל זה
הוכרחו לצאת בגלות.
ואז מגודל הריחוק שרואי& גודל ריחוק& מה' יתבר :שנגלו ונפוצו
באר 4העמי& ,באוויר הטמא תחת ממשלת העובדי כוכבי& ,מתגברי&
נפשות ישראל ביותר לשוב לה' יתבר :כנ"ל .וג& ש& לגודל הטומאה
של חו 4לאר ,4תכ; כשישראל עושי& איזה עבודה בעלמא יקר בעיניו
יתבר :מאד מאד ,א; על פי שאי 6עבודת& בשלמות ,א; על פי כ 6יקר
בעיניו מאד שבמקו& רחוק וטמא כזה יתגברו לעשות אפילו
העבודה הזאת .ועל ידי זה הוא מרח& עליה& ומושיע&.
וזהו בחינת של כל הנופלי& מעבודת ה' יתבר ,:שעל ידי
כל מה שפוגמי& איזה פג& .או שעוברי& איזה עברה,
חס ושלו& ,נופלי& יותר ויותר .וא& כ 6מה יהיה
הסו; וכי אפס תקוה? א :הכל על פי הנ"ל,
שכשה' יתבר :רואה שאיזה אד& מתרחק
מעבודתו ופוג& איזה פג& או שעובר ,חס
ושלו& ,איזה עבירה ,אזי הקדוש ברו:
הוא מרחק אותו ונופל יותר ,כי הבא
לטמא פותחי 6לו.
אבל א& כ 6היה ,חס ושלו& ,אפס תקוה
ולא היה באפשר לשו& אד& לשוב לעול&
מאחר שכל פע& נופל יותר ,חס ושלו&; אבל ה'
יתבר :חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח .והוא
מסיבות מתהפ :בתחבולותיו ,כי כשהאד& נופל על ידי
חטאי& למקו& הרחוק מהקדושה ,אזי ה' יתבר :מזמי 6לו
ש& רמזי& לפי אותו המקו& ומזמי 6לו איזה זכות שיכול
לזכות בזה המקו& הרחוק דייקא .וזהו הנסיו 6והבחירה שלו.
וא& יזכה ש& לזכור בה' יתבר .:ולעשות ש& מה שיוכל מה שמרמז
לו ה' יתבר :בכל מקו& שהוא ,בקל יוכל לשוב לה' יתבר ,:כי לפי
המקו& הזה יכול לזכות בעבודה קטנה לעשות נחת רוח ותענוג ושעשוע
גדול לה' יתבר ,:מה שלא היה זוכה במקו& קדוש ביותר ,כי ה' יתבר:
מקבל תענוג ושעשוע גדול מאד כשעולה לפניו איזה עבודה ממקו&
הנמו :ורחוק מאד ,כמוב 6בדברי חכמינו זכרונ& לברכה ,כמה
פעמי&...

]מספר חיי מוהר" * 1תל"ט[

בראש השנה האחרו 6באומי ,6היה אצלו נכדו החכ& כמר ישראל
ב 6חתנו הנגיד מורנו הרב יצחק אייזיק מקרימינטשאק .ונכדו היה
עדיי 6נער קט 6ב 6שלוש או ארבע שני& ,ורבינו זכרונו לברכה היה כבד
עליו החולאת שלו כי היה סמו :להסתלקותו.
ענה ואמר לנכדו הנ"ל :ישראל התפלל עלי לה' יתבר) שאשוב
לבריאותי ,השיב :ת 6לי הזייגיריל )השעו (6של) ואתפלל עלי) .ענה
רבינו זכרונו לברכה :הראית #שכבר הוא גוטער יוד כי מצווה שאת6
לו חפ :בשביל שיתפלל ,ונת 6לו .ולקח הנער הזייגיריל )השעו (6והל:
לו ,ואמר בזה הלשו :6גאט גאט לאז דער זיידע זיי 6גיזונד] .ה' ה' הנח
שהסבא יהיה בריא[ ,והתחילו לשחק העומדי& ש& .ענה רבינו זכרונו
לברכה ,ואמר :כ) צריכי 6לבקש מה' יתבר) ,וכי אי) מתפללי 6לה'
יתבר) בעניי 6אחר .כלומר שכ :עיקר התפלה לה' יתבר :בפשיטות
גמור ,כתינוק לפני אביו ,כאשר ידבר איש אל רעהו.
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]מספר כוכבי אור * ספורי 3נפלאי ,3עמוד רל"ד[

מעשה מבת רבינו ז"ל ,שבא רבינו הקדוש לביתה והיתה חולה
מאד .וישב רבינו בצער גדול ונרד& ובא אליו הבעל ש& טוב ז"ל ,ואמר
לו :מה אתה כל כ) בצער? אמר אליו :הלא בתי כל כ) חולה! אמר לו
הבעל ש& טוב :הלא מה שכתוב בתהלי& פסוק מגדיל ישועות מלכו
ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עול) #פרוש מגדיל ישועות מלכו
'מא 6מלכי רבנ .'6ועושה חסד ה' יתבר :עושה חסד למשיחו למי
שמשיח ומספר מה& לדוד ולזרעו עד עול ,#זהו רבינו ויוצאי חלציו
שבאי& מזרע דוד המל :עליו השלו&( וספר אז רבינו ז"ל המעשה
מהמהרש"א לבתו אדיל והיה לה רפואה .והיא ספרה לכמה חולי&
והיה לה& רפואה ,וכ 6רבי נחמ 6מטולטשי 6ז"ל ג& כ 6ספר והיה כ 6וכו'
)אבני'ה ברזל ,נ"ג(.
מעשה מהמהרש"א ז"ל :באוסטרה ,מקו& המהרש"א ז"ל ,היה
טומאה להגויי& ,כשהיו היהודי& צריכי& ליל :ע& נפטר דר :המקו&
הזה )כי לא היה לה& דר :אחרת( ,אז היו מצלצלי& וכו' ,וכל מי שהל:
דר :ש& המיר דתו ,רחמנא לצל.6
וצוה המהרש"א ז"ל ,שכאשר יהיה נפטר מהעול& וישאו דר :ש&,
יניחו עליו חבור המהרש"א שעשה .ועשו כ .6וש& התאספו כל הכומרי&
והתחילו לצלצל .והעמידו את מטתו ,וישב המהרש"א ז"ל את עצמו
והתחיל לדפד; את הדפי& ,והתחילה הטומאה ע& האנשי& להבלע
באר ,4ונבלעו כול& באר .4ועד היו& יש סימ 6מזה שנבלעה באר.4

]מספר אוצר היראה * צדיק * רכ"ב[

הצדיקי& מחיי 6כל המלאכי& וכל העולמות עליוני& על ידי השפע
רוחניות שמשפיעי 6לה& בלימוד תורת& הקדושה ,שעל ידי זה מאירי6
עליה& השגת אלקות ביותר ,שזה עיקר חיות&.

]מספר לקוטי עצות * עצה ,א'*ב'[

" צרי :להתרחק מאד מעצות של ההמו 6ע& ,שרוב& ככול& ה&
עצות רעות ומקולקלות מאד ,מכל שכ 6וכל שכ 6עצת רשעי& וחולקי&
ומתנגדי& אל האמת ,שצריכי 6להתרחק מה& ביותר ויותר כי מה&
באי& כל הקלקולי& והפגמי& ,כי עצת& היא בחינת עצת הנחש
הקדמוני .וכשמקבל עצת& ,חס ושלו& ,ה& מטילי 6בו זוהמא וה&
בחינת פג& הברית .ומרחיקי 6מהאמת והאמונה הקדושה ומתפילה
ומלבוא לאר 4ישראל .על כ ,6צרי :להתרחק מאד מאד מליל :אחר
עצת& ,חס ושלו& ,רק לדבק את עצמו בצדיקי אמת ואנשיה&
ההולכי& בדרכיה& ,שכל עצת& ה& בחינת כולה זרע אמת ,בחינת
תיקו 6הברית .ועל ידי עצת& זוכה לכל טוב ,לאמת ואמונה ותפלה
ואר 4ישראל ולעשות נסי& בעול&.
" על ידי שנזהרי 6במצוות ציצית ,זוכי 6להנצל מעצת הנחש שה&
עצות רעות הנ"ל ,וזוכי 6לעצת צדיקי&.

]מספר לקוטי תפילות א' * תפילה ז'[
]מספר אוצר היראה * אכילה * ק"ח[

רבונו של עול& ,ה' אלקי& אמת ,אשר נטעת בנו בכל דור ודור
צדיקי אמת .הושיענו ורחמנו ברחמי :הרבי& ,וזכנו להתקרב לצדיקי
אמת ,לקבל מה& עצות אמתיות ,ולא נסור מדבריה& ימי 6ושמאל ,רק
נזכה ליל :בדר :עצת& האמתית ,ותרח& עלינו ותציל אותנו ואת כל
חברתנו ואת כל עמ :בית ישראל ,מעצת רשעי& שה& עצת הנחש
הקדמוני ,ולא נטה אוז 6לדבריה& כלל ,ולא נאבה ולא נשמע לה& ,ולא
יכנסו דבריה& ועצת& בלבנו כלל .ותבדילנו מ 6התועי& ,ולא יהיה לה&
שו& כח להטעות אותנו ,חס ושלו& ,בעצות רעות שלה& ,ולא תעשינה
ידיה& תושיה.

על כ 6עיקר התיקו 6והברור הוא על ידי הצדיקי אמת שזכו לבטל
הרע שלה& לגמרי ,עד שאי 6לו בה& שו& אחיזה כלל ,וה& יכולי&
לברר לנו כל דיני התורה הקדושה בשלמות ,שזה בחינת מה שנמסרה
התורה שבעל פה רק לחכמי הדור בעל פה ולא בכתב ,כדי שנדע שאנו
צריכי& לסמו :רק על צדיקי הדור ,וכמו שכתוב :לא תסור וגו' ,כי רק
ה& יודעי& לדרוש התורה ולבארה כראוי בשלמות ,באופ 6שנזכה על
ידי זה לברר בשלמות הטוב מ 6הרע ,כפי הברורי& שצריכי& לברר בכל
דור ודור .וזה שאמרו רבותינו ז"ל :עו< טהור נאכל במסורת ,עיי 6פני&
)הלכות סימני עו; טהור ,הלכה ב'(.

והצילנו ברחמי :הרבי& מכל מיני שקר וטעות שבעול& ,ולא נל:
אחר עצות רעות של אלו המחפי& את השקר באמת ,ומהפכי& דברי
אלקי& חיי& ,ואומרי& לרע טוב ולטוב רע ,ומונעי& את ישראל מדר:
האמת והנכו ,6על ידי עצות& המהופכות מ 6האמת ,את אשר החמרת
הקילו ,ואת אשר הקלת החמירו ,את אשר ריחקת ה& מקרבי& ,ואשר
קרבת ה& מרחקי& .ויש מה& אשר טעו בעצמ ,6ואינ& יודעי& בעצמ&
את האמת לאמתו ,וה& מדברי& לפי תומ& ,ועצת& הפוכה ומזקת לנו
מאד לעבודת.:

כל אכילתנו הוא כדי לברר ברורי& ,לברר טוב מ 6הרע שנאחז בכל
דבר ,על ידי פג& ע 4הדעת טוב ורע .ועל כ ,6עיקר תיקו 6וברור אכילתנו
הוא רק על ידי הצדיקי אמת שבכל דור ,כי מחמת שג& אנחנו מעורבי&
טוב ורע עדיי ,6פע& כשר ,פע& פסול ,פע& טמא ,פע& טהור וכו' ,על כ6
אי 6לנו כח לברר הטוב מ 6הרע שבשו& דבר ,אפילו על ידי התורה
הקדושה ,כי ג& לימוד התורה שלנו מעורב עדיי 6בבחינת זכה ,נעשה לו
ס;#חיי ,#לא זכה וכו' ,כי ג& בהתורה יש שני כוחות כמאמר רבותינו
ז"ל.

]מספר א7י הנחל ב'* מכתב ר"פ[

הצדיק האמת < שהוא הראש בית האמיתי < אי 6לנו שו& תפיסה בו
ואי 6אנו יכולי& לינק ולשאוב חיות ממוחו הקדוש ,כי א& דר :פתחי
פיו הקדוש שדר :ש& הוא מגלה לנו אלקותו יתבר :וגדולתו יתבר ,:על
ידי החידושי תורה שמגלה לנו; כי הצדיק הוא ממשי :ומגלה
החידושי& שלו בשכל כזה ,עד שיהיו נמשכי 6לכל אד& שבעול& בכל
מדריגה שהוא ,בי 6בתכלית העליה בי 6בתכלית הירידה חס ושלו&,
כול& יכולי& להחיות את עצמ& בה& תמיד א& ירצו לקבל&.
וכ 6אפילו אחר הסתלקות הצדיק אזי ג& כ 6עיקר נחמתנו
ותקוותינו על ידי החידושי תורה שהשאיר לנו ,שקדושת 6עולמית,
שבה 6אנו יכולי& להחיות עצמנו תמיד לעול& ועד ,בכל זמ 6ובכל מקו&
ובכל דרגא שבעול& ,להבחי 6ולהבי 6בהבנה ברורה גמורה האמת
האמיתי ,כדי להשלי& לרפא ולתק 6שברי נפשו ונפשות ישראל
המתגוללי& וטובעי& ומשוקעי& בתו :שט; מי& הזדוני& ,שה&
הכפירות ומינות ואמונות כוזביות של שטות והבל.

רבונו של עול& ,אתה ידעת האמת ,ולפני :נגלו כל תעלומות ,אתה
יודע רזי עול& ותעלומות סתרי כל חי .קומה בעזרתנו והצל אותנו
מה& ,שלא יודבקו ויכנסו דבריה& בלבנו כלל ,לא מה& ולא מהמונ&
ולא מהמה& .גדול העצה ורב העליליה ,זכנו ברחמי :הרבי& שיתגלו
לנו צדיקי האמת ,ונזכה להתקרב אליה& באמת ,ולקבל מה& עצות
נכונות וברורות וישרות ,עצות טובות הנמשכי& מתרי"ג עטי6
דאורייתא ,שנזכה לקבל אור האמת על ידי עצת& האמתית .ועל ידי זה
נזכה לאמונה שלמה באמת לעול& ועד.
ותזכנו לקיי& מצוות ציצית כראוי ,בכל פרטיה ודקדוקיה
וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויי& בה .ועל ידי כנפי הציצית הקדושי&,
תג 6עלינו ותציל אותנו מכל מיני פג& הברית ,ותזכנו להתקדש
בקדושת :תמיד ,ועל ידי זה תציל אותנו מעצת הנחש ,מעצת המפתי&
והמסיתי& והמדיחי& מדר :האמת ,בכוונה להרע או שלא בכוונה.
ונזכה לקבל ולהמשי :עלינו אור השכל האמת של צדיקי אמת ,על ידי
שנזכה לקבל ולקיי& עצות טובות ואמתיות שלה& ,ועל ידי זה נזכה
לאמת ולא יצא דבר שקר מפינו לעול&.

אשרי :אשר בגודל רחמנות וחנינות הבורא יתבר :נפלת בגורל
הצדיק האמת שעוסק עימ :בדרכי פלאות גדולות ונוראות לחיות:
ולקרב :לה' יתבר :באמת.
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