
מה טובו אוהלי% יעקב ... 
כנחלי- נטיו ... 

[לקוטי הלכות " תפילת מנחה ז' " צ'] 

וזה מה טובו אוהלי% יעקב משכנותי% 
ישראל, שה. הבתי כנסיות ובתי מדרשות 
שה. בחינת המשכ1 ובית המקדש; שראה 

בלע. שעיקר כח ישראל בכל הגליות 5 בפרט 
הגלות האחרו1 הארו9 הזה 5 הוא על יד.. 

 
כי בלע. ביר9 את ישראל שלושה פעמי. 

כנגד השלושה בנייני. של בתי מקדשנו; כי 
בלק ובלע. היו קוסמי. ומכשפי. גדולי., 

וראו גודל החורבנות שיהיה לישראל, מחמת 
התגברות הסטרא אחרא להחטיא. בכל פע.. 

ועל כ1, רצו לעקור את ישראל לגמרי, חס 
ושלו.. אבל ה' לא עזבנו ביד., והפ9 הקללה 

לברכה. ועל כ1, כשראה בלק שברכ. ברכה 
הראשונה, עדיי1 לא שב מדעתו הרעה, מחמת 

שצפה שבית הראשו1 שהוא בחינת ברכה 
הראשונה של בלע. סופו לחרב. על כ1 סבר 

שיתגבר עוד, אולי תחול הקללה, חס ושלו.. 
וכמו שבאמת חשבו נבוכדנצר וטיטוס וכל 

הרשעי. המחריבי., שמאחר שרואי. שיש 
לה. כח להחריב את הבית המקדש, על כ1 ה. 

אומרי.: "לכו ונכחיד. מגוי ולא יזכר ש. 
ישראל עוד". 

 
וכ1 בפע. השני, שהוסי; בלע. לברכ., 

חזר והתחזק ברשעתו להוליכו למקו. אחר, 
אולי תחול הקללה, חס ושלו., מש.; מחמת 

שראה שג. הבית השני יהיה נחרב; ובפרט 
שש. אל המדבר פניו, אל חטא העגל, כמו 

שאמרו רבותינו, זכרונ. לברכה. וג. בעוצ. 
רשעתו, ראה שאי אפשר להשיג ק> האחרו1, 
כי הוא נעל. מאד מאד, כי לביה לפומיה לא 
גלי [מלבו לפיו לא גילה]; על כ1 סבר שעתה, 
בפע. השלישית, תחול הקללה, חס ושלו.. 

 
אבל ה' יתבר9, בעוצ. רחמיו מאד, כאשר 

עק. את פיו עד שהוכרח לברכ., פתח תכ; 
בתחילת הברכה: מה טובו אוהלי% יעקב 

משכנותי% ישראל, שהוא מה שכתבנו לעיל, 
שבכח האוהלי. הקדושי. והמשכנות של 

יעקב וישראל 5 שה. הבתי כנסיות ובתי 
מדרשות של הצדיקי אמת, שה. בחינת מקדש 

מעט 5 על ידי זה, לא יוכל לבלוע את ישראל, 
חס ושלו., כי על ידי זה יתגברו עליו בכח 

הצדיקי. האמתיי. שבכל דור... 
 

וזהו כנחלי- נטיו, ודרשו רבותינו זכרונ. 
לברכה: מה נחלי. מעלי1 את האד. מטומאה 

לטהרה, א; הבתי מדרשות מעלי1 מטומאה 
לטהרה... 

 
וזהו כגנות עלי נהר, זה בחינת מה 

שנתבאר לעיל, שעיקר תיקו1 הבית המדרש 5 
שהוא בחינת מקדש מעט 5 הוא מה שש. 

מתקבצי1 כל הנקודות טובות וכל התעוררות 
טוב של כל אחד, אפילו של הגרוע שבגרועי.. 
כי בתו9 הכלל, הכל מצטר; יחד ונחשב אצלו 
יתבר9. כי ה6 אל כביר לא ימאס, עד שנחשב 

לאתערותא דלתתא [התעוררות מלמטה], שעל 
ידי זה עיקר התיקו1. כי ה' יתבר9 מצפה לזה 

מאד, כנזכר לעיל, ותכ; מתעורר אתערותא 
דלעלא [התעוררות מלמעלה] לסייע. וכו'. כי 

ש. בבית המדרש, בחינת הבית המקדש, 

מתוועד ומתייחד ביחוד של. ונפלא אתערותא 
דלתתא ע. אתערותא דלעלא... 

 
וזה בחינת כגנות עלי נהר, היינו כמו ג1 

שצומחי. בו פירות כשהוא אצל הנהר, שתכ; 
כשזורעי1 בו נמש9 עליו מימי הנהר להשקותו 

ולהצמיחו מהרה; מה שאי1 כ1 שארי גנות 
כשזורעי1 אות1, שצריכי1 להמתי1 עד ישקי7 

ה' משמי-, להוריד עליה. גשמי ברכה 
להצמיח.. כמו כ1 ממש ה. הבתי כנסיות 
ובתי מדרשות של ישראל, שכל התפילות 
והתורות והעבודות שעושי. בהתקשרות 

הקיבו> הקדוש שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, 
נמש9 עליה. מיד מהנהר היוצא מעד6 

להשקות את הג6, להצמיח. ולגדל פרותיה. 
מהרה. 

כי בחינת האתערותא דלעלא יורד עליה. 
מיד, בזכות הקיבו> הקדוש שמתקבצי. אל 

הצדיק האמת, וכנזכר לעיל. כי היחוד 
וההתוועדות של האתערותא דלתתא הוא 

ממש כמו צמיחת פירות הגינה. כי א; על פי 
שהש. יתבר9 בורא ומקיי. הכל, כי הוא 

בורא פרי הע> ופרי האדמה וכל מיני צמחי. 
שבעול., א; על פי כ1, ברא העול. בהנהגה 
כזאת שההכרח שהאד. יחרש ויזרע האר> 

והגינה, ואחר כ9 הוא מוריד עליה. גש. מ1 
השמי., ועל ידי זאת דייקא צומחי. הפירות 

וכל הצמחי.. 
 

וכל זה הוא מחמת שכל מה שבעול., הכל 
נברא בשביל האד. הבעל בחירה, שעיקר 

גדולתו הוא מחמת בחינה הנזכר לעיל, בחינת 
אתערותא דלתתא שתלוי בהאד. הבעל 

בחירה דייקא, שבשבילו נברא הכל. ועל כ1, כל 
הדברי. שבעול., הכל צריכי1 אל האד. 
שיעסוק בתיקונ., כמו שאמרו רבותינו 

זכרונ. לברכה על פסוק: אשר ברא אלקי- 
לעשות וכו' (כמובא בדברינו מזה במקו. 
אחר). וכמו שבעניי1 הצמחי. של הגינות, 

לפעמי. א; על פי שזורעי1, אינ. צומחי. או 
שמתעכב צמיחת. מחמת עיכוב הגשמי., 

אבל כשה' יתבר9 נות1 הגש. בעתו, ה. 
צומחי. מיד. 

כמו כ1 הוא בעניי1 האתערותא דלתתא 
ואתערותא דלעלא, לפעמי. כשאי1 

האתערותא דלתתא כראוי מתעכב השפעת 
האור העליו1 לסייעו כראוי, שהוא בחינת 

אתערותא דלעלא; ואזי א. אינו חזק בדעתו 
כראוי, יכול לפול על ידי זה, חס ושלו.; 

ולפעמי. יורד עליו בחינת האתערותא דלעלא 
מיד, וכנזכר לעיל לעניי1 הצמחי.. 

 
אבל בכח הצדיקי. האמתיי., על ידי 

שנכללי1 בהקיבו> הקדוש של הבית המדרש 
שלה., אזי מתחזק תמיד בכל מה שעובר 

עליו, בכח הסיוע דלעלא, שהוא בחינת 
אתערותא דלעלא שיורד עליו מיד, בבחינת 
כגנות עלי נהר שאינ. צריכי. להמתי1 על 

גשמי. 5 כי הנהר סמו9 אליה. מיד. כמו כ1 
ש. באוהלי. ומשכנות יעקב וישראל, סמו9 

וקרוב מאד האתערותא דלעלא לבחינת 
האתערותא דלתתא, לסייעו בכל עוז להתחזק 

תמיד, וכנזכר לעיל. 
 

 
 

(לקוטי עצות " סבלנות, ו') 

! תסבול ותקבל באהבה כל הרעות 
והיסורי1 הבאי. עלי9 חס ושלו., כי ראוי 

שתדע שלפי מעשי9, עדיי1 הוא מתנהג עמ9 
ברחמי. רבי., כי היה מגיע ל9 יותר ויותר, 

חס ושלו., לפי מעשי9. 
 
 
 

(לקוטי תפילות א' " קכ"א) 

אשרי הגבר אשר תייסרנו י:ה ומתורת% 
תלמדנו. להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע 

שחת. כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב. 
רבונו של עול., מלא רחמי., טוב ומטיב לכל, 

עזרני והושיעני שאזכה לקבל הכל באהבה, 
ואפילו כשאתה שולח עלי ברחמי9 לפעמי. 

איזה יסורי1 הנדמי. לרעות חס ושלו., אזכה 
לקבל הכל באהבה גדולה באמת, ותפתח את 

לבי בקדושה גדולה, שאזכה לידע ולהבי1 
באמת, אשר כמוני, כמו שאני הוא, כמו 

שעשיתי נגד9, כל מה שאתה עושה עמי, הכל 
רחמי. רבי. וחסדי. גדולי. בלי שיעור וער9 

עד אי1 סו; ואי1 תכלית, כי אי אפשר לבאר 
ולספר לעול. עוצ. רבוי הרחמנות והחסדי. 

והטובות, אשר עשית עמי ואשר אתה עושה 
עמי, ואשר אתה עתיד לעשות עמי בכל5עת 

ורגע. 
מה אומר מה אדבר, מה אשיב לה' כל 

תגמולוהי עלי. א9 מה אעשה ועוונותי טמטמו 
את לבי ועקמו את דעתי ולבבי, עד שאיני זוכה 

להרגיש אהבת9 בלבי, א; ג. רוצי. להטות 
את לבבי בכל5עת להרהר אחרי מדותי9 

הטובות והישרות, חס ושלו.. 
על כ1 באתי להפיל תחינתי לפני9, שתמלא 

בס"ד 
 

פרשת בלק 
 

עלון תי"ט 

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

alqxan  ongp  iax  ly



רחמי. עלי. ותשמרני ותצילני מכל מיני 
עקמימות שבלב, ותחזק את לבבי ודעתי 

באמונת9 הקדושה, לידע ולהאמי1 תמיד כי 
צדיק אתה ה' וישר משפטי9. ולפי מעשי 

הרעי. הפגומי., אתה מתנהג עמי בחסד גדול 
וברחמי. רבי. בלי שיעור. ואתה ברחמי9 

וחסדי9 הגדולי., תחוס ותחמול עלי ותשמרני 
ותצילני מכל מיני רעות וצרות ומכל היסורי1 

שבעול., כי אתה חנו1 המרבה לסלוח. ולפי 
עוצ. ורבוי פשעי אשר כל היסורי1 שבעול. 
אינ. מספיקי., חס ושלו., לתק1 עוו1 אחד 

הקל שבקלי. בער9 עוונותי, א;5על5פי5כ1 
רחמי9 יקדמוני, כי אתה יכול למחול ולסלוח 
לי בלי שו. יסורי. כלל, כמו שכתוב: כי עמ% 
הסליחה למע6 תוורא. וכתיב, כי ע- ה' החסד 
והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל 

עוונותיו. 
 

על כ1 פרשתי ידי אלי9, בעל הרחמי., 
רח. עלי ושמרה נפשי והצילני מכל מיני רעות 

וצרות ומכל היסורי. שבעול., לא כחטאינו 
תעשה לנו ולא כעוונותינו תגמול עלינו, ומה 

שאנו מוכרחי. לקבל על פי דרכי רחמי9 
וחסדי9 האמתיי., אנא ה', טוב ומטיב, עשה 

עמנו פלא לחיי., ועזרנו והושיענו שנזכה 
לקבל. באהבה גמורה באמת, ולא תשלח עלי 

שו. יסורי. כי א. בעת אשר תעזרני 
בקדושת9 העליונה שאזכה לקבל. באהבה 

גמורה באמת, ולא אתחיל להרהר אחרי9 כלל, 
ואזכה לשו. אש. נפשי, ואל אל אומר נשאתי 

ולא אחבל. 
 

רח. עלי למענ9, ולא אהיה מבעט 
ביסורי., רק תית1 לי כח ודעת לקבל. 

באהבה באמת, בעת אשר תרצה ברחמי9 
האמתיי. ליסרני באהבה, כאשר ייסר איש 

את בנו. וברחמי9 הרבי., תקל מעלי היסורי. 
בכל הקלי. [הקולות] שבעול., כי כחי חלש 

ודל ודעתי פגומה, ואי1 לי שו. כח ודעת לקבל 
יסורי. כלל. כחסד9 עשה עמי, חנני אלקי- 

כחסד% כרוב רחמי% מחה פשעי. כחסד% 
חייני ואשמרה עדות פי%. ה' אל באפ% 

תוכיחני ואל בחמת% תייסרני. 
 

מלא רחמי., עשה רצוני כרצונ9, שאזכה 
לבטל רצוני לגמרי מפני רצונ9 ולא יהיה לי 
שו. רצו1 של עצמי כלל, רק כל רצוני יהיה 

שיהיה הכל כרצונ9 באמת מעתה ועד עול., 
אמ1 סלה. 

 

 
 

(אבני"ה ברזל " ס"ג) 

פע. אחת סיפרו למוהרנ"ת שר' נפתלי 
הוא כעס1. ואמר מוהרנ"ת לא ידעתי שהוא 

גדול כל כ9, שעל כל אלה הוא ר' נפתלי, 
שהבעל דבר אינו יכול להפילו על ידי כעס? 

 
ופע. אחת היו מספרי. איזה אנשי. זה 

ע. זה, ושאל אחד את השני מפני מה עשה 
הש. יתבר9 גזרות נעקרעטי1 פה ברוסיא, 

בשלמא בקיר"ה היה עונש הזה מפני שקרעו 
את ספרי התולדות ז"ל. והשיב השני אפשר 

מפני שקרעו ספרי ר' נחמ1 מברסלב. 
ור' נפתלי סיפר מזה ואמר, מפני שהעול. 
היו חולקי. על האר"י הקדוש נגזר על העול. 

גזרת ת"ח. ומפני שהיו מתנגדי. על הבעל ש. 
טוב ז"ל נגזר על העול. גזרת גאנטי (שהיה 

אחר פטירת הבעל ש. טוב בשנת תק"9). 
ובשביל שהיה התנגדות על רבינו ז"ל, נגזר על 
העול. גזרת נעקרעטי1 וכל הגזרות עד ביאת 

משיח צדקנו במהרה בימינו אמ1. 
 

ופע. אחת סיפר רבינו ז"ל, ראיתי בעול. 
העליו1 שמתפלל אחד איזה תפלה וכו' (ושבח 

מאד את התפלה) [האב אי9 אוי; גידעקט דאס 
פני. האב אי9 גיזעה1 אז דאס איז מיי1 נפתלי] 

גליתי את פניו וראיתי שזה נפתלי שלי. ופע. 
אחת היה מעשה בעת הנעקריטי1 שהדר9 היה 

אפילו מי שהיה לו בילעט חרות [תעודת 
שחרור], היו מחפשי1 ולוקחי. הבילעט 

וקורעי. אותו ומעלילי. שאי1 לו בילעט, כדי 
לקח אותו לאיש חיל. והיה אחד שהשכיר את 

בנו שיהיה אצל ר' נפתלי. ופע. אחת באו אצל 
רבי נפתלי ומצאו את הבחור ושאלו בילעט. 

ויירא אביו שיקרעו הבילעט, על כ1 עשה 
קולות עד שהתקבצו כל העיר, ואז לא ירא עוד 

להראות הבילעט כי כל. יהיו עדי.. ורבי 
נפתלי התפלל אז מנחה, ויירא האיש הנ"ל 

שרבי נפתלי לא יקפיד על שבלבלו מתפלתו. 

ובשעת הסעודה ביקש ממנו שימחול לו. ורבי 
נפתלי השיב לו שאינו יודע כלל מכל המעשה, 

כי תפלתו היתה בהתפשטות הגשמיות, עד 
שהרעש מכל העיר שהיה בביתו והוא לא שמע 

כלל. 
 
 
 

(אוצר היראה " צדיק " רי"ח) 

כשאי1 זוכי1 למצוא הצדיק האמת, אזי 
צריכי1 להתענות הרבה, ועל ידי התענית 

שמשברי1 תאוות אכילה, על ידי זה נכנע מזונא 
דגופא, וממשיכי1 קדושת הצדיק שהוא בחינת 

מזונא דנשמתא, ועל ידי זה יזכה למצאו. 
 
 

 

 

(שלא להתעקש על שו7 דבר..., תל"ח) 

פע. אחת, היה מדבר עמנו, והיה מרבה 
לדבר אז מעניי1 מעלת ההתבודדות, והיה 
מפליג מאד בשבח מעלת גדולת הנהגה זו. 

ואמר שאי אפשר לצוות לאנשי. שינהגו 
הנהגה זו, כי א. שעה אחת ביו., כי אי אפשר 
להכביד עליה. יותר. אבל באמת היו צריכי. 

שיהיה לה. כל היו. התבודדות. ודבר אז 
מאד בעניי1 זה, וכמה שיחות נאות ויפות נשמע 

אז מפיו הקדוש מעניי1 מעלת ההתבודדות, 
העולה על הכל. 

ואמר, הלא יכולי. ללחש על קני שרפה 
שקורי1 ביקס [רובה] שלא תהיה מורה [מע1 

קא1 פארשפרעכ1 א ביקס זי זאל ניט שיס1]. כי 
הדיבור יש לו כח גדול, והב1 היטב. והיה 

מארי9 בשיחה זו כל היו., אשרי שיאחז בזה. 
 
 
 

( א  9י הנחל ב'" מכתב רע"ט) 

ה' יאר עינינו ועיני כל ישראל, שיכנסו 
דברי הצדיק בלבנו, כי ה. דברי. נפלאי. 

מאד מאד, אשר אי1 לשער... 
 

אי אפשר להאד. להבי1 שו. דבר כי מאד 
עמקו מחשבותיו יתבר9... מבשר9 לא תתעל., 

היינו שלא תעלי. עיני9 מלרח. על בשר9, 
היינו שעל ידו נח בשר גופ9, כי צריכי. מאד 

לרח. מאד על הגו;, לראות לזככו, כדי שיוכל 
להודיע לו מכל ההארות וההשגות שהנשמה 

משגת; כי הנשמה של כל אד. היא רואה 
ומשגת תמיד דברי. עליוני. מאד, אבל הגו; 

אינו יודע מה. כי כשיש לגו; עזות מבחינת 
והכלבי- עזי נפש 5 שהוא עז וחזק בהתאוות 5 

אי1 הנשמה יכולה לסמו9 עצמה ולהתקרב 
להגו;, להודיע לו מההשגות שלה. 

 
על כ1 צרי9 כל אד. לרח. מאד על בשר 

הגו;, לראות לזכ9 כ9 הגו;, שעל ידי זה תוכל 
הנשמה להודיע, ולחפש מאד ולהתפלל לה' 

יתבר9 הרבה מאד, שיזכה להתקרב להצדיק 
האמת שיש לו רוח נבואה, כדי שיתברר 

המדמה שלו, כדי שיזכה לאמונה שלמה; ואז 
זוכי1 לאמונת חידוש העול., להאמי1 שה' 
יתבר9 ברא את העול. יש מאי6 המוחלט, 

שזה אי אפשר להשיג בשו. שכל, כי א. על 
ידי אמונה לבד. 

 
מל9 המשיח ימשי9 ויגלה בכל העול. אור 

הדעת של הצדיק האמת, בהתגלות נפלא 
ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות, שעל ידי 

זה ילכו כול. בדרכי התשובה וישובו לה' 
יתבר9, ואפילו כל המיני. וכופרי. גמורי. 5 

שיצאו מכלל קדושת ישראל לגמרי 5 יחזרו 
לה' יתבר9 וילכו בחוקותיו לנצח. 

 
כשבא כבוד חדש לאד., צרי9 ליזהר מאד, 

שלא להיות רוד; אחר הכבוד, ולא יקבל 
הכבוד ולא ישתמש ע. הכבוד לצורכו, לצור9 

בשביל כבוד עצמו, חס ושלו., רק יברח 
מכבוד עצמו לגמרי בתכלית, ותשאיר לב 

אמת, כי על ידי שחפ> בכבוד עצמו, הוא פוג. 
בבחינת מלא כל האר> כבודו [כי אי1 אני והוא 

יכולי. לדור ביחד], ישתדל באמת רק לקבל 
הכבוד למע1 כבוד ה' יתבר9, וכבודו ישתדל 

באמת להעלותו למל9 הכבוד. 
 
 

 
 

ה ח לב הוא בחינת גאוה, ועל כ1 אסור  
באכילה, כי הגאוה אסורה לנו, כי היא רק 

לבוש של הש. יתבר9 אשר לו הגאוה 
והגדולה האמתית יתבר9, כמו שכתוב: ה' 

מל% גאות לבש. וזה בחינת איסור  ח לב, 
שאסור להדיוט ועולה לגבוה בקרבנות, כי 

צרי9 להעלות כל הגאוה והגדולה רק להש. 
יתבר9. 

(אוצר היראה " אכילה " צ"ג)
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