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נא לשמור על קדושת הגיליון
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" וענית ואמרת ] ...מצוות ביכורי![
)לקוטי הלכות  /בשר בחלב ד' ,י"ג(

כי ביכורי! ה! בחינת התחדשות שצריכי 5להביא הפרי
המתבכרת ומתחדשת בכל שנה ,להביאה מיד לבית ה' ולהודות
עליו לה' ,ולספר עליו את כל הצרות שעברו על ישראל מתחילת!,
ובחסדו ונפלאותיו הנוראי! הצילנו .כמו שכתוב בוידוי ביכורי!:
וענית ואמרת לפני ה' אלקי .ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגור
ש 2במתי מעט ויהי ש 2לגוי גדול עצו 2ורב וירעו וכו'.
" כי עיקר חיוב ביכורי! מרמז על התחדשות שצריכי5
להתחדש בכל פע! ולהתחיל בכל פע! מחדש ואל יבהלוהו רעיוני!
על כל ההרפתקאות והמניעות והתגברות היצר הרע וכו' וכו' וכל
מה שעובר עליו.
" כי יזכור חסדי ה' ונפלאותיו אשר עשה עמנו
בכלליות ובפרטיות ממצרי! ועד הנה .וג! מקוד!
שירדו למצרי! בעת שרד :לב 5הארמי את
יעקב ,וכל מה שעבר בי 5יעקב ולב 5בעת
שעבד אצלו ולב 5רימה אותו עשרת
מוני! ולא נתנו אלקי! להרע עמדו
וכו'.
" ולא די שלא עלתה בידו לאבדו
חס ושלו! כרצונו הרע ,א :ג! הוציא
ממנו בנותיו רחל ולאה שעל יד! נבנה
העול! והעמיד מטה שלימה מה! /
שה! השבטי! הקדושי!  /שעל יד! עיקר
התגלות האלקות בעול!.
" כי לא היה בה! שו! פסול וכל! ענו ואמרו בשעת
הסתלקות יעקב :שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד וכו'.
" וכל מה שעבר על ישראל מאז ועד הנה אי 5כל פה יכול לדבר
וכו' .וכ 5בפריטות עוברי! כל אלו הבחינות על כל אחד מישראל.
כי כל אחד עומדי! עליו בחינת לב 5ועשו ומצרי! וארבע מלכיות
וחיילותיה! .וכל! עומדי! על ישראל בכל דור ודור בכלליות וכ5
בפרטיות עומדי! כל! על כל אחד ואחד לכלותו ,חס ושלו!,
והקדוש ברו; הוא מצילנו מיד!.
" דהיינו כל הרדיפות וההסתות וההתגרות שהיצר הרע
וחיילותיו מתגרי! בכל אד! בכל יו! ובכל עת .שהכל נמש;
מבחינת הקליפות הנ"ל לב 5ועשו וכו' .כי ג! לב 5ועשו ומצרי! ,כל
התגרות! בישראל היה רק שהתלבש הבעל דבר בה! להתגרות
בישראל ,על שה! הולכי! בדר; ה' שמסר לה! אברה! אבינו,
וחזקי! באמונת הבורא היחיד ,המשגיח ומושל בכל וכו'.
" וכ 5בכל דור ודור עומדי! שונאי! בגשמיות ורוחניות למנוע
ולבטל ממלאכת שמי! וכו' ,והקדוש ברו; הוא עוזר לו בכל פע!,
כמו שאנו אומרי! ג' פעמי! בכל יו! :על נסי .שבכל יו 2עמנו ועל
נפלאותי .שבכל עת ערב ובוקר וצהרי 2הטוב כי לא כלו רחמי.
וכו'.
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" ואי 5שו! עצה להנצל מכל זה כי א! אמונה שלמה בה'
יתבר; שהיא בחינת התחדשות בחינת חדשי 2לבקרי 2רבה
אמונת ..היינו שידע האד! האמת לאמתו שאינו יודע כלל ,כלל
כלל לא ,רק יתחזק עצמו באמונה הקדושה שקבלנו מאבותינו
הקדושי! ,ואל יבלבל אותו שו! דבר שבעול! .כי אי 5אנו יודעי!
כלל ,רק כפי שהורו אותנו רבותינו ז"ל.
" ה! אמרו וה! אמרו ,ה! אמרו שצריכי 5לשבר כל התאוות
שבעול! ,לא מבעיא עבירה כל שהוא בודאי צריכי 5לברוח ממנה
יותר מבורח מ 5האש ,אלא אפילו תאוה בעלמא ושו! תנועה
שאינה ברצו 5הבורא יתבר; צריכי 5לברוח ולהתרחק ממנה
בתכלית הריחוק ,כי הוא פוג! מאד בנפש הישראלי ובכל העולמות
אלפי אלפי! ורבי רבבות התלויי! בו.
" וה! אמרו שאפילו א! עבר האד! מה שעבר ,אפילו א!
עבר על כל התורה כולה אלפי! פעמי! ,רחמנא
ליצל ,5א :על פי כ 5אי 8שו 2יאוש בעול 2כלל,
וצרי; להתחיל בכל פע! מחדש .כי הש!
יתבר; מקבל תענוג ושעשועי! מהגרוע
שבגרועי! ,אדרבא זהו עיקר גדולתו
יתבר; כשהרחוקי! מאד מאד ממנו,
מודי! בו יתבר; ומתחזקי! באמונה,
ומודי! ומשבחי! אותו יתבר; וכו'
)כמבואר כל זה בדברי רבינו ז"ל כמה
פעמי!( .על כ 5צריכי 5להתחדש בכל
פע! בבחינת ביכורי! ,שה! בחינת
התחדשות כנ"ל.
" וזה שכתוב בראשית וכו' ודרשו רבותינו ז"ל:
בשביל ביכורי 2שנקראי 2ראשית ברא העול .2כי עיקר
בריאת העול! היה בשביל בחינה זו ,בחינת התחדשות שהוא
בחינת ביכורי! בחינת ראשית ברא אלקי! את השמי! וכו',
שעיקר בריאת שמי! ואר< היה בשביל ראשית ,דהיינו שיתחיל
האד! בכל פע! מראשית ,כאילו היו! הוא ראשית התחלתו כנ"ל.
" כי זה עיקר תיקו 5העולמות ,כי ג! ה' יתבר; מחדש אות!
בכל יו! מחדש ממש ,כמו שכתוב :ובטובו מחדש בכל יו 2תמיד
מעשה בראשית ,וכמו שאומרי! בכל יו 2עושה חדשות וכו'.
" ועל כ 5נסמ; תיכ :בפרשת והיה כי תבא אחר מצות ווידוי
ביכורי! ומעשר ,היו 2הזה ה' אלקי .מצוו .לעשות וכו' וכתיב
ש! היו 2הזה נהיית לע 2וגו' אשר אנכי מצוו .היו ,2ופירש רש"י
ש! :בכל יו 2יהיה דומה בעינ .כאילו היו 2נכנסת עמו בברית
וכו' ,היינו כנ"ל.
" כי זה עיקר בחינת ביכורי! בחינת התחדשות בכל יו!,
כאילו היו! נכנס בברית ומתחיל להרגיל עצמו ליכנוס בקדושת
ישראל.
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)תקס"ה(

 #שמעתי מפיו הקדוש שיחה נוראה
מנוראות גדולת הבורא יתבר; ,ואי אפשר
לבארה בכתב .א; אחר/כ; נכנס על/ידי/זה
לדברי התחזקות ,שאפילו א! נפלו למקו!
שנפלו כל אחד לפי נפילתו רחמנא לצל,5
א/:על/פי/כ 5יחזק את עצמו ואל יתייאש
עצמו לעול! .כי גדולתו יתבר; שגבה מאד
למעלה מהתורה שש! יכול הכל להתתק5
וכו' ,כי תשובה למעלה מהתורה.
 #ושאלתי אותו :אבל אי; זוכי 5לזה?
והשיב :יכולי 5לבא לזה ובלבד שלא
יתייאשו עצמ 5מ 5הצעקה ותפלה ובקשה,
רק לעסוק בצעקה ותפלה ותחנה וכו' ולא
יתייגע לעול! ,עד שיבא לזה לעלות וכו' .כי
עיקר התשובה הוא צעקה וזעקה לה'
יתבר; וכו'.

האמת המנהיג הרחמ 5שמצדיק את כל
ישראל ומסתכל רק על הטוב שיש בכל
אחד מישראל .ומלקט ומוצא כל הנקודות
הטובות שיש בכל אחד אפילו כחוט
השערה .ועושה מה! כלי! וצינורות
נפלאי! להמשי; השגות אלקות על יד!,
לכל אחד ,אפילו להנופלי! והירודי! מאד,
להאיר ג! בה! ,כי עדיי 5ה' את! ואצל!
וכי שזה עיקר תקוות! ותיקונ!.
 $עיקר הישועה הבאה אינה אלא על
ידי אמונה .ומידת אמונה היא לפי מנהיג
הדור ,צרי; לראות למלאות האמונה על
ידי הארה של הצדיק שהוא כלליות של
השבעה רועי! .כי הוא רועה האמונה
לתקנה ולהשלימה .ועל ש! זה נקרא
רועה .על ש! )תהלי! ל''ז( ורעה אמונה,
וכל עיקר אמונת ישראל ממשי; הוא
להדור .ואי אפשר להתקרב לזה הצדיק
אלא על ידי עזות ,כמאמר חכמינו זכרונ!
לברכה הוי עז כנמר ,כי יש רועי! של
הסטרא אחרא .וה! ג! כ 5מפורסמי הדור
ועיקר מלכות! על ידי עזות.

)מספר ִאֵ=י הנחל  /מכתב י"ב(
$

ב"ה ,אור ליו! ששי כ"ג אייר,

תש";.
ידיד לבי הנעי! ,הגדל וצומח מטיפי ג5
עד 5של הצדיק שהוא שורש נשמת משיח.
שורש כל מעיינות החכמה .שיכול להעלות
ולחדש את העול! לטובה .לקשר ולהמשי;
את כול! לה' יתבר; .אפילו את הרחוקי!
מאד מאד בתכלית הריחוק ביותר .חיי!
ושלו!.
 $הצדיק קורא וצועק אלינו בקול
חזק ועמוק מאד :גיוואהלד זייט איי; ניט
מייאש .קיי 5יאוש איז גאהר ניט פאר
אנדע 5יש עני 5שנתהפ; הכל לטובה,
טייערער הרציגער ברודער .הסתכל היטב
והתבונ 5גודל עוצ! הנס והחסד הנפלא
שהפליא עמנו אדו 5הנפלאות בעת חוש;
כזה .אשר פקח עינינו לראות נקודת אמת
אמתי כזה .שאי אפשר להסתירו מדעתנו
בשו! אופ ,5וזכינו להיות בחלקו של
הצדיק האמת אור החדש הגדול והנורא
וכו' .א :א! המלחמה ארוכה וחזקה מאד.
וגודל ההתגרות שמתגרי 5בנו הוא בלי
שיעור ומעשינו ה! כמו שה! .עד שירדנו
פלאי! לעמקי ימי! ותהומות א :על פי כ5
ה' יתבר; יגמור את שלו בוודאי וכל אלו
הרהורי תשובה שבא לאד! בימי חייו אינו
נאבד שו! אחד מה! .א :על פי שאי 5זוכי5
עדיי 5לתשובה כראוי.
 $ואפילו א! הבעל דבר מתגבר עליו
אחר כ; ביותר ונופל למטה יותר ויותר,
חס ושלו! ,א :על פי כ 5כל מה שנתעורר
לפעמי! באיזה הרהורי תשובה מעט דמעט
כחוט השערה אינו נאבד לעול! .וסו :כל
סו :יהיה לו תיקו 5על ידי זה ,על ידי
התקבצות ההירהורי תשובה .בכוח הצדיק
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וה! ככלבי! בעזות! בבחינת )ישעיה נ"ו(
והכלבי 2עזי נפש המה רועי ,2וה 5פני
הדור כפני הכלב .על כ 5כדי להינצל מה!
מתחת ממשלת! אי אפשר רק על ידי
עזות .לעמוד נגד עזות! .ואז נהלת בעז.
אל נוה קדש ,.היינו על ידי עזות נכנס
לתו; הקדושה .אסיי! ואומר שלו!
מעומק הלב :המש; יבוא.
ישראל דב אודסר

)לקוטי עצות  /צדקה ,ח"י(

 %על/ידי צדקה לאר< ישראל נצולי5
ממחשבות זרות שבתפלה ,ונזדכ; מוחו
ומחשבתו ,והוא בחינת תקו 5הברית.

)לקוטי תפילות א' ,מ"ד(

&  ...ותזכנו לת 5צדקה לאר< ישראל,
ונזכה להחזיק ידי עניי! הגוני! הדרי!
באר< ישראל ,עד שנזכה שנהיה נכללי!
באווירא דאר< ישראל ,ועל/ידי/זה נזכה
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לגרש מי המבול מאתנו שה! המחשבות
זרות והבלבולי! המבלבלי! אותנו תמיד
ומונעי! אותנו מעבודת; האמתיית,
ובפרט בשעת התפלה שכול! באי! עלינו
ומבלבלי! את תפלתנו מאד ,עד אשר
"כשל כח הסבל" .כי בעונותינו הרבי!
"גברו המי! מאד על האר< ויכוסו כל
ההרי! הגבוהי!" עד אשר קשה לעמוד נגד
בלבולי! ומחשבות זרות רבות כאלה כי
הרבינו לפשוע מאד.

)אוצר היראה  /צדקה וגמילות חסדי! ,נ"ב(

' צריכי 5לבקש מאד מה' יתבר;,
שיזכה להנצל שלא תגיע הצדקה שלו
לעניי! שאינ! מהוגני! ,שה! מבחינת
הזקני! הפגומי! שאינ! מוסיפי! קדושה
ודעת בכל יו! ,ולהתקדש בעבודתו יתבר;
בכל יו! ,רק ה! מסטרא דמל; זק 5וכסיל,
שרוצה להפיל זקנה ותשות כח על כל אחד,
כאילו כבר הוא נזק 5במעשיו ואינו יכול
להשתנות לטובה עוד .ומזקני! כאלו מה!
יונק המצח הנחש שורש חכמת הטבע ,ועל
ידי זה מתגבר ומתפשט חכמת הטבע
בעול! ,וכופרי 5חס ושלו! באמונת הרצו5
שהכל מתנהג רק ברצונו יתבר; ,ועיקר
הכנעת המצח הנחש הוא רק על/ידי צדקה.
' אבל כשנותני 5חס ושלו! הצדקה
לזקני! כאלו ,על/ידי זה מתגבר חס ושלו!
המצח הנחש ביותר ,ועל/ידי זה נמש; חס
ושלו! רוגז וחרו 5א :בעול! רחמנא לצל.5
' על/כ 5צריכי 5לבקש מאד מה'
יתבר; ,שיזכה שתגיע הצדקה שלו
להזקני! דקדושה ,שה! ממשיכי 5זקנה
דקדושה על ישראל ,שהוא לבלי להיות
נזק 5במעשיו כלל ,רק להתחדש בכל פע!
בעבודת ה' כנשר ממש ולהוסי :קדושה
ודעת בכל יו! .ועל/ידי צדקה כזו נכנע
מצח הנחש ,ומאיר ומתגלה בחינת מצח
הרצו ,5ונתגלה שהכל מתנהג רק ברצונו
יתבר; לבד ,ונמתקי 5ונתבטלי 5כל הדיני!
והרוגז ,ונמש; רחמי! וחסדי! גדולי!
בעול! )הלכות פדיו 5בכור הלכה ד' אות ג'
ד'(.

)השמטות ,ל'(

☺ ספרו לפני ב 5הרב הצדיק רבי
פנחס מקארי< ז"ל מהמחלוקת מהזק 5על
רבנו ז"ל .שאל :מה אומר רבנו ז"ל? השיבו
לו ,שהוא שותק .ענה ואמר :עכשיו
מתורצת לי משנה באבות .כתוב ש! :איזה
מחלוקת שלא לש! שמי!? מחלוקת קורח
ועדתו  -הלא קשה :היה צרי; לכתב
'מחלוקת קורח ומשה'? אלא מפני שמשה
לא היה חולק כלל ,ורק קורח ועדתו ה!
שחלקו ,וכ; הוא בעניי 5רבנו ז"ל שלא היה
חולק ,רק ה! חלקו והוא שתק.

