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! קריעת י $סו! ...
]לקוטי הלכות " שילוח הק $ד' " ז'[

וזה בחינת קריעת י 3סו 1בחינת ויבואו בני
ישראל בתו /הי $ביבשה ,היינו כשמי3
הזדוני 3מתגברי ,3חס ושלו ,3שה 3בחינת
ההרהורי 3רבי 3ובלבולי 3וכו' ,שה 3בחינת
מצולות י 3ואי $מקו 3לברוח " לא לפני 3ולא
לאחור ולא משו 3צד " שאז הנפש ישראלי
בצרה ובמצוקה גדולה ,בבחינת יונתי בחגוי
הסלע בסתר המדריגה וכו' כנ"ל ,אזי אי$
תקנה כי א 3שיסיח דעתו ולא יסתכל לאחוריו
כלל כנ"ל ,רק יעשה את שלו כנ"ל.
! וזהו בחינת דבר אל בני ישראל ויסעו,
שילכו לדרכ 3ויקפצו לתו; הי 3ולא יחשבו ולא
יסתכלו לאחוריה 3כלל .וכ $עשו ,שקצ< נחשו$
לתו; הי 3ואחריו כל ישראל והלכו בי 3עד
חוטמ ,3כמו שאמרו רבותינו ז"ל ,היינו שלא
הסתכלו על מי 3השוטפי 3מי 3הזדוני 3בחינת
מצולות י 3שה 3הבלבולי 3והרהורי 3הרעי3
והמחשבות רבות ,המבלבלות אות 3בעבודת3
ובפרט בתפילת ;3רק קצפו לתו; המצולות"י3
והלכו לבטח לדרכ ,3ועסקו בעבודת " 3בתורה
ותפלה וכו' " בתו; התגברות שאו $גלי הי3
שה 3המחשבות והבלבולי ,3ולא הסתכלו
לאחוריה 3כלל ,רק עשו את שלה 3ובוודאי כל
מה שהתגברו לבלי להסתכל עליה 3וליל;
בתוכ 3בודאי התגבר המצולות"י 3כנגד 3יותר
ויותר ,כמו שני אנשי 3הנלחמי 3זה ע 3זה.
! אבל ישראל ע 3קדוש לא הסתכלו על
כל זה וקיימו עצה הנ"ל :להתחזק לבלי
להסתכל עליה 3כלל ,רק ליל; דרכ 3הקודש
בתוכ 3בתו; השטיפת הי ,3עד שבאו עד
חוטמ ,3ואז כשראה הש 3יתבר; חוזק לבב,3
שאינ 3מניחי 3עבודת 3בשו 3בלבול שבעול,3
אזי חמל עליה 3ובקע הי 3מפניה ,3ויבואו בני
ישראל בתו; הי 3ביבשה; כי כ $הדבר
כשמתחזקי 3בהתחזקות גדול ,ליל; דרכו
בתפילתו ועבודתו ,ולבלי להביט לאחריו ,ואינו
מסתכל אחריה 3כלל ,אזי פתאו 3ה3
נתבטלי 3לגמרי ממש ,כמו הי 3שנתבטל לפני
בני ישראל ונתהפ; ליבשה ,וכנ"ל.

" לעני $מעלת המחדש בתורה ,שהוא
תיקו $גדול להרהורי ,3כמבואר במקו 3אחר
)ל.תנינא ,ק"ה( ,אנכי שמעתי מפיו הקדוש כמה
וכמה פעמי 3שהזהיר מאד לחדש בתורה .ואמר
שהוא תיקו $גדול מאד על העבר .ואמר שאפילו
דיבור אחד כשזוכי $לחדש הוא ג 3כ $טוב מאד,
כי הוא תיקו $גדול מאד .ג 3אמר שהוא טובה
לנשמת אבותיו שכבר נסתלקו.
" ואמר :כבר נתתי לכ $כח המדמה
כשר וטוב ,ואת $רשאי $לחדש בתורה .ואמר:
את $יכולי $להשיג בכח המדמה שלכ $מה
שאני יכול להשיג בשכל.

☺ וראה שש 3יושב אחד ומנג $על
הכינור ,שצרי; להקשיב מאד כדי לשמוע את
הקול ,והוא שמח מאד ,וקדירה ע 3משקה
עומדת לפניו והמשקה היה יי ,$ומאכלי3
עומדי 3לפניו והוא שמח מאד ,מלא שמחה
בלא דאגה כלל .הל; ונכנס לתו; הבית ושאל
בשלומו ,והשיבו .וראה הקדירה ע 3המשקה
לפניו והמיני מאכלי 3והוא רק מלא שמחה,
וכיבד )את אותו אחד( את המל; לשתות ,ושתה
ע 3המל; והיה המל; שותה ג 3כ $למע$
האהבה ,אחר כ; שכב ליש $וראה שהוא א;
שמח בלי שו 3דאגה.

]אוצר היראה " צדיק ,רס"ג[

 #באמת יש אצל כל אחד מישראל איזה
נקודה של אמת ,כי כול 3מזרע יעקב שהוא
עצ 3האמת ,בחינת תת 7אמת ליעקב ,וכל
ישראל נקראי 3כולו זרע אמת .א; מחמת
תאוות עול 3הזה וטרדותיו " בפרט תאוות
המשגל ותאוות ממו " $על ידי זה השקר שהוא
החוש; מסבב מאד מאד את האמת ,ועל ידי זה
כל אריכת הגלות ,בעוונותינו הרבי ,3כמו
שנאמר :ותשל /אמת ארצה והאמת נעשה
עדרי $עדרי ,$וכל אחד אומר שאצלו האמת.
 #ובאמת אי אפשר שיהיה האמת
בשלמות ,כי א 3כשיתקבצו כל ישראל יחד אל
הצדיק האמת שהוא בחינת יוס ,1כי רק הוא
יכול להאיר ולהלהיב האמת שבלב כל אחד

☺ ובבוקר עמד המל; וג 3הוא עמד ולוה
את המל; ושאל המל; אותו :מאי 7אתה לוקח
כל זאת? והשיב לו :אני יכול לתק 7כל תקוני
הדברי $שנתקלקלו )שקורי $נאפריווקיס( ,כי
מלאכה שלמה איני יכול רק תקוני הדברי$
שנתקלקלו ,ואני יוצא בבוקר ואני מתק 7איזה
דברי $וכשאני מקב :מזה איזה ס /חמשה
ששה זהובי ,$אני קונה לי כל אלו הדברי $של
אכילה ושתיה.
☺ כששמע המל; זאת ,אמר בלבו:
אקלקל לו זאת .הל; המל; ונת $כרוז שכל מי
שיהיה לו דבר לתק $לא ית $לשו 3אד 3לתק,$
רק יתק $בעצמו או יקנה לו הדבר הזה חדש.
☺ בבוקר הל; )האיש( לשאול אחר תקוני
הדברי 3ואמרו לו שגזר המל; שלא לת $לשו3
אד 3לתק $שו 3דבר; וירע בעיניו א; בטח בה'.
והל; וראה גביר אחד שחוטב עצי ,3ושאל אותו
 :למה אתה חוטב עצי ,$הא $זה כבוד ?/אמר
לו :חזרתי אחר איש שיחטוב עצי $ולא מצאתי
והוכרחתי לחטוב בעצמי .אמר לו :ת 7לי ואני
אחטוב עמ ,/וחטב העצי 3ונת $לו הגביר זהב
אחד ,ראה שזה טוב והל; לחטוב עוד עצי 3עד
שקב< ששה זהובי 3וקנה שוב כל הסעודה
]ובזה הלשו $אמר רבינו ז"ל " :אי $דיא סעודה
איז גיווע $א סעודה"[ ,והיה שמח.

מישראל ,באופ $שיתגבר האמת על השקר,
הטוב על הרע .וזה בחינת שלחו מכ $אחד ויקח
את אחיכ $וגו' ויבחנו דבריכ $האמת אתכ,$
כי כל זמ $שאי $מתקבצי 3כול 3יחד אל הצדיק
האמת בחינת יוס ,1עדיי $אי $האמת מבורר
בשלמות ,ועל כ $עתה עיקר התיקו $והתקוה
הוא על ידי אות 3שזכו להתקרב לנקודת
האמת וכו'.

]נחל נובע " מעשה מבטחו[$

]תקכ"א[

לזכרון נצח מורינו ר' ישראל דב אודסר ,זצ"ל

☺ ענה ]רבינו ז"ל[ ואמר ,עוד ספרתי
מעשה מבטחו $וזו היא :מל; אחד אמר בלבו:
מי ימצא שלא יהיו לו לדאוג יותר ממני ,כי יש
לי כל טוב ואני מל; ומושל! והל; לחקור אחר
זה.
☺ והיה הול; בלילה ,והיה עומד אחורי
הבתי 3להקשיב ולשמוע את דברי העול .3והיה
שומע דאגות כל אחד ,שזה אינו הול; לו כסדר
בחנות ,ואחר כ; הל; לבית אחר ,ושמע שיש לו
דאגה שהוא צרי; להמלכות ,וכ $שאר כל
הדאגות של כל אחד ואחד.
☺ אחר כ; ,הל; וראה בית אחד נמו;
עומד בתו; הקרקע ,והחלונות למטה סמוכי3
ממש להאר< ,והגג נופל ונשבר.

☺ והמל; הל; שוב אחרי חלו $ביתו
לראות ,וראה שזה יושב והמשקה והמאכלי3
לפניו .והוא שמח מאד; הל; המל; ונכנס לתו;
הבית וראה כנ"ל ושכב ג 3כ $ש 3כמו הלילה
הראשו ;$ובבוקר עמד האיש ולוה את המל;,
ושאל לו  :מאי 7אתה לוקח זאת כי זה צרי/
להוציא עליו ממו ?7והשיב לו :דרכי היה לתק7
כל הדברי $שנתקלקלו ,ואחר כ /גזר המל/
שלא לת 7עוד לשו $אד $לתק .7וחטבתי עצי$
עד שקבצתי ממו 7לזה כנ"ל ,והל; המל; מאתו
וגזר שלא לת $לשו 3אד 3לחטוב עצי.3
☺ ויהי כאשר בא אל האד 3לחטוב עצי3
והשיב לו ,שגזר המל; גזר די $שלא לת $לשו3
אד 3לחטוב עצי ;3וירע בעיניו כי אי $כס ,1א;
בטח בה' .והל; וראה אחד מנקה הדיר ,ושאל
אותו  :מי אתה שתנקה הדיר ? השיב לו:
חזרתי ולא מצאתי מי שינקה לי והוכרחתי
לנקות בעצמי .אמר לו  :ת 7לי ואני אנקה .עמד
ונקה אותה ,ונת $לו שני זהובי ,3הל; ונקה עוד
דירי 3וקב< ששה זהובי 3וקנה שוב כל
הסעודה הנ"ל ,והל; לביתו )והסעודה היא
סעודה( והיה שמח מאד.
☺ הל; המל; שוב לראות ,וראה שוב ככל
הנ"ל ונכנס לבית כנ"ל .ואחר כ; בבוקר ,לוה
עוד את המל; ,ושאל אותו המל; שוב כנ"ל,
והשיב לו כל הנ"ל .הל; המל; וגזר שלא לת$
לשו 3אד 3לנקות דיר.

☺ בבוקר הל; האיש לחזור לנקות דירי3
והשיבו לו שהמל; גזר על זה כנ"ל .הל; האיש
והשכיר )עצמו( לאיש חיל אצל המיניסטער
]שר[ שלוקח חיל למל; " כי יש חייל שלוקחי$
אות 3בזרוע מה שמגיע לו מהמדינה ויש חיל
ששוכרי $אות .3והל; הוא והשכיר עצמו לאיש
חיל והתנה ע 3המיניסטער שאינו משכיר עצמו
לעול 3כי א 3לזמ $ובכל יו 3ויו 3בבוקר ית $לו
שכרו .והמיניסטער הלביש אותו תיכ 1בבגדי
אנשי חיל ותלה לו חרב בצדו ושלח אותו
למקו 3שצרי; ,אחר כ; לעת ערב כשעשה כל
פעולתו השלי; הבגדי 3מעליו וקנה לו כל
הסעודה הנ"ל והל; לביתו )והסעודה היא
סעודה( והיה שמח מאד.
☺ הל; המל; שוב לראות וראה שהכל
מוכ $לפניו ,והוא שמח מאד כנ"ל ,ונכנס
)המל;( לביתו ושכב כנ"ל ,ושאל אותו כנ"ל,
וספר לו ככל הנ"ל .הל; המל; וקרא
להמיניסטער וצוה עליו שלא ירי 3את ידו
לשל 3מהקאסע ]קופה[ לשו 3אד 3באותו
היו.3
☺ בבוקר הל; )האיש( להמיניסטער
שישל 3לו שכרו עבור היו 3ולא רצה ,ושאל לו
 :הלא התניתי עמ /שתשל $לי בכל יו? $
השיב לו ,שהמל; גזר שלא לשל 3לשו 3אד3
היו .3וכל מה שטע $עמו לא הואיל ,והשיב לו
מוטב אשל 3ל; מחר בעד שני ימי 3והיו 3אי
אפשר לשל 3ל; .מה עשה? הל; ושבר חתיכה
מהחרב ותק $ש 3ע< במקומה ולא היה נראה
ונכר מבחו< כלל ,והל; והשכי $אותה החתיכה
וקנה שוב כל הסעודה הנ"ל )והסעודה היא
סעודה(.
☺ הל; שוב המל; וראה שהשמחה
בשלמות כמקוד ,3ונכנס שוב לביתו ושכב ש3
כנ"ל ,ושאל אותו כנ"ל ,וספר לו ככל הנ"ל
שהוכרח לשבור הלהב של החרב מ $הקתא
והשכי $אותה כדי לקנות לו צרכי הסעודה,
ואחר כ; כשאקבל מעות בעד אותו היו 3אפדה
ואתק $את החרב ולא יהיה ניכר כלל ,כי אני
יכול לתק $כל הדברי 3שנתקלקלו )ולא יגיע
שו 3היזק להמל;(.
☺ הל; המל; לביתו וקרא את
המיניסטער וצוה עליו באשר שיש חייב מיתה,
בכ $תקרא אותו האיש חיל ששכרת שיהיה איש
חיל ותצוה אותו דייקא שהוא יחתו; ראשו של
החייב מיתה .הל; המיניסטער ועשה כ ,$וקרא
אותו ובא לפני המל; ,והמל; צוה שיתאספו כל
השרי 3כדי לראות השחוק הזה שנמצא איש
שנע< חתיכת ע< במקו 3החרב.
☺ והוא בא לפני המל; ,ויפול רגליו ושאל
לו :אדוני המל /על מה נקראתי ? אמר לו :כדי
לחתו /הראש של החייב מיתה .השיב לו
והתחנ $לפניו ,באשר שמעול 3לא שפ; ד ,3בכ$
יקרא אחר לזה .והמל; השיב לו שהוא דוקא
מוכרח עתה לשפו; דמו ,אמר להמל; :וכי יש
פסק ברור על זה אולי אי 7הדי 7ברור שהוא
חייב מיתה ואני לא שפכתי ד $מעול $מכל
שכ 7שאשפו /ד $שאינו ברור א $הוא חייב
מיתה .השיב לו המל; :בודאי הדי 7ברור
שחייב מיתה ,כי בודאי יש פסק על זה )שקורי$
 :דעקריט( ועתה מוכרח שאתה דוקא תשפו/
דמו!
☺ ראה שאי אפשר לפעול אצל המל;,
פנה עצמו אל הש 3יתבר; ,ואמר  :אל שדי ,אני

לא שפכתי ד $מעול ,$ובא $זה האיש אינו
חייב מיתה ,יהיה נעשה מהברזל ע !:וחט1
החרב ושלפה מתערה ,וראו הכל שהוא ע<
ונעשה ש 3שחוק גדול; ראה המל; שהוא איש
נאה כזה ,ופטרו לשלו.3

]לקוטי עצות " צדיק ,ל"ו"ל"ט[

& על"ידי התקרבות והתקשרות להצדיק
האמת נצול מתאוות ממו $שהיא עבודה זרה
חוש; מיתה וכו' .ואזי נצול ממרירותא דעלמא
שהוא דאגות וטרדות הממו $והפרנסה שמבלה
ימי חיי רוב בני אד ,3וזוכה לשמחה ולהיות
שמח בחלקו ,ומאיר על עצמו אור פני מל; חיי3
)ועי $ממו $אות יג יד( .וכ $להפ; ,כשחולק חס
ושלו 3על הצדיק אזי נופל לתאוות ממו $ביותר
והוא מלא מרירות ביותר תמיד ,עד שהממו$
והפרנסה מכלה ימי חייו .כי אי אפשר להנצל
ממרירות של זה העול 3שהיא מרירות דאגות
הממו $והפרנסה ,כי א 3על ידי כח הצדיק
האמת שהוא שומר הברית בתכלית השלמות.
& צרי; כל אחד לחזור ולבקש מאד
ולהתפלל להש 3יתבר; הרבה ,שיזכה להתקרב
לצדיק אמת שיהיה גדול במעלה כל כ; שיוכל
להכניס בו השגות אלקות ,שזה עיקר התכלית.
כי השגות אלקות אי אפשר להשיג כי א 3על
ידי כמה צמצומי ,3שה 3בחינת הקדמות
וסבובי 3נפלאי 3שהצדיק האמת מסבב ע 3כל
אחד כפי ערכו ,עד שיבוא להשגות אלקות .על
כ ,$אי אפשר לבוא לזה כי א 3על ידי רבי אמתי
המופלג במעלה מאד.
& צרי; לבקש אחר הרבי הגדול ביותר,
כי צריכי $לזה רבי גדול מאד שיוכל להאיר ג3
ב; השגות אלקותו יתבר; .וכל מה שהוא קט$
ביותר ,הוא צרי; רבי גדול ביותר שיהיה אומ$
נפלא כזה ,שיוכל להלביש שכל עליו $כזה,
דהיינו השגתו יתבר; שמו ,לקט $ומרוחק
כמותו .כי כל מה שהחולה נחלש ביותר ,הוא
צרי; רופא גדול ביותר!
& על כ $אל תטעה לומר :די לי א $אהיה
מקורב אצל איש כשר פשוט המחזק ביראת ה'
ונכבד קצת ,ולמה לי לבקש גדולות ולחזור אחר
הצדיק הגדול דייקא ,הלוואי שאהיה מתחילה
כמו איש כשר הזה )כמו שטועי $בזה כמה
אנשי .(3אל תטעה לומר כ ,$כי אדרבא כל אחד
כפי מה שיודע בנפשו גודל פחיתותו וגודל
רחוקו ,שנתרחק מאד מהש 3יתבר; ,כמו כ$
הוא צרי; דייקא להתקרב להרבי האמת הגדול
במעלה מאד מאד .כי כל מה שהוא קט $ביותר
הוא צרי; רבי אמתי גדול ביותר כנ"ל.
& צרי; לקבל תוכחה של צדיקי אמת,
וא 1על פי שהתוכחה שלה 3הוא לפעמי 3בדר;
בזיו ,$א 1על פי כ $צריכי $אנו לקבל תוכחת.3
כי הצדיקי 3ה 3סובלי 3צער גדול מאתנו .כי
כל העסקי 3ושיחת חולי $שלנו הוא בודאי רעה
אצל ,3א; אפילו ג 3טובתנו שהיא התפלה
שלנו שהוא בערכנו טוב ,הוא ג 3כ $רעה אצל,3
כי תפלתנו מבלבלת אות 3מאד מחמת שהיא
מעורבבת במחשבות זרות ובלבולי 3הרבה,
ומחמת זה ה 3מוכיחי 3אותנו לפעמי 3בדר;
בזיו .$אבל אנו צריכי 3לקבל תוכחת ,3ועל ידי
זה זוכי $לחסד ,ועל ידי זה מכניעי $ומשפילי$
חכמות חיצוניות וממשלת העובדי כוכבי3
ומזלות ועל ידי זה זוכי $להעלות החכמה
והשכל ,שעל ידה באי $להשגות אלקות.

]לקוטי תפילות " תפילה ל'[

' מרא דעלמא כולא ,אתה ידעת כי אי$
מי שיוכל להכניס בנו השגת אלקות ,כי א3
צדיקי הדור האמתיי 3הגדולי 3במעלה מאד
מאד ,כי לפי עוצ 3ירידתנו והתרחקותנו ממ;
מאד ,וכפי פחיתות נפשנו שאנו יודעי 3בעצמנו,
אנו צריכי 3עכשיו מנהיג אמתי שיהיה גדול
במעלה מופלגת ועצומה מאד מאד ,כי כל מה
שהחולה נחלש ביותר ,הוא צרי; רופא גדול
ביותר .וישראל במצרי " 3שהיו במדרגה פחותה
מאד במ"ט שערי טומאה " לא היה מי שיוכל
לעזור לה 3כי א 3משה רבנו ,עליו השלו.3
' ועכשיו שנפלנו בגלות גדול ,בגו 1ונפש,
יותר ויותר מגלות מצרי ,3בוודאי אי $מי
שיוכל לעזור אותנו כי א 3הצדיק הגדול במעלה
מאד ,שיהיה בבחינת משה רבנו .ולא די שאי$
אנו זוכי $להתקרב לצדיק אמתי כזה ,א 1ג3
בעוונותינו הרבי 3שפכת חמת; עלינו ,ולקחת
מאתנו כל מאורי עינינו ,כל צדיקינו האמתיי3
הגדולי 3במעלה מופלגת ועצומה מאד ,ומה
נעשה עכשיו בעת הזאת ,בפרט איש כמוני,
חולה כמוני ,מדוכא ומעונה ביסורי הנפש והגו1
כמוני ,נגוע ומוכה ומטור 1ומבולבל ,איש
מכאבות וידוע חלי ,מלא פצעי 3רבי 3ועצומי3
בלי שיעור ,מכ! רגל ועד ראש אי 7בי מתו $פצע
וחבורה ומכה טריה .מה אומר ומה אדבר ומה
אצטדק ,מי יחמול עלי ומי יקו 3בעדי?...
' רבונו של עול ,3זכנו ברחמי; הרבי,3
ותשלח לנו צדיקי 3אמתיי 3מוכיחי אמת
שיעסקו תמיד להוכיח אותנו בתוכחה מגולה
מאהבה מסותרת .ותת $בלבנו שנטה אוזנינו
ולבנו לקבל תוכחת 3הטובה ,א"1על"פי שתהיה
לפעמי 3בדר; בזיו ,$א"1על"פי"כ $נזכה לקבל
דברי תוכחת 3באהבה ובחיבה ובשמחה גדולה,
ונהיה בכלל אוהבי תוכחות .ונזכה לשוב
בתשובה שלמה לפני; באמת ,ויתגלה חסד גדול
על"ידי תוכחת 3הטובה ,כמו שכתוב :פיה
פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה.
' ונזכה על"ידי"זה למידת החסד
בשלמות בקדושה ובטהרה ,ונהיה נכללי3
תמיד במידתו של אברה 3אבינו עליו השלו3
שהיה מידתו חסד .ועל"ידי החסד הזה נזכה
ברחמי; לחתו; ולהבדיל ולהעלות את המלכות
דקדושה מ $הארבע מלכויות דסטרא אחרא,
ונזכה להרוג ולהכניע ולשבר ולעקור ולבטל
קליפת מלכות עמלק הרשעה שכלול מכל
הארבע מלכויות ,ותעזרנו למחות שמו וזכרו מ$
העול ,3כמו שכתוב :תמחה את זכר עמלק
מתחת השמי $לא תשכח .ויקויי 3מקרא
שכתוב :האויב תמו חרבות לנצח וערי $נתשת
אבד זכר $המה .וה' לעול $ישב כונ 7למשפט
כסאו.
ותעקור ותשבר ותבטל כל החכמות
חיצוניות וכל האפיקורסית והכפירות מ$
העול ,3ויתגלה אמונה הקדושה בכל העול3
כולו ,ויקבלו כול 3את עול מלכות; ותמלו;
עליה 3מהרה לעול 3ועד .ונזכה להעלות את
המלכות דקדושה אל אור הפני 3המאיר בשלוש
רגלי.3
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