
  

   

 ...  ‡…ÈÂÂÂ˘Ú ·˜Ú· ˙ÊÁ„   )כו, כה(  ]
, ת משיחאוף הגלות בעקבוכשיתגבר עשו בס, קאיבעקב די... 

אז , הגדיל עלי עקב:  על רֹאש ישראל בבחינתווירצה לדרֹס בעקב
' ויהי ידיו אמונה וכו: בחינת, בחינת אמונה בחינת תפלה" וויד"קא ידי
כי אין , ידי זה  עלו ולהשפילו להפילוחזת בעקבוא, ו פרישן בצל—

ם ולצעֹק אליו יתברך מכל מק, תינוולתפס אמנות אב, כחנו אלא בפה
  .)ה" כ-'  הלכות יין נסך ד-לקוטי הלכות  (שהוא
  

   ... �ÊÈÂ·˜ÚÈ„ÈÊ„    )כט, כה(  ]

וזה . בו שום טולל שאין בובחינת רע הכ, עשו הוא ֻזהמא דדהבא... 
, ןוידי רתיחת הדמים בזד שה עלוכי המזיד האדם ע, בחינת מזיד

על שם , "מזיד"ועל שם זה נקרא . שזה בחינת עשו, ברציחה, בכעס
שמשם ,  נזידיעקבויזד ): כט, בראשית כה(רתיחת הדמים בבחינת 

הלעיטני נא מן האדֹם :  שכתוב שםוכמ, יניקת עשו
ידי  שה עלוגג האדם עואבל הש. 'האדֹם הזה וכו

שהם , ם בחינת לבןידי החלבים שה על, כבדות
פל ו עד שנותמין דעתומכבידים על הגוף וס

שהוא בחינת , בחינת תרדמה, לבחינת שנה
שה האסור וכח ועוידי זה ש ועל, שכחה

  .גגובש
ת ווזה שמצינו שבכל מסכת כרית

ס דרך התנא תמיד "ת השומוובשאר מק
 ותוהוא מציר א, גגוצה לדבר משוכשר

ת כריתו( שאמרו שם וכמ, באכילת חלב
וכן בכל . ' אכלת חלב וכוואמרו ל:): יא

בחינת , כי חלב הוא בחינת לבן. עין שם, המסכת
  .גגוש

גג ושהתשובה קשה על הש, וזה שכתוב בספרים
כן חמור מאֹד מן  פי על בודאי המזיד אף, ובאמת. תר מעל המזידוי

הרבה , כי באֹפן אחד קלפת לבן קשה מאֹד, אך יש בזה אפנים, גגוהש
ת עד שמסתיר וכי לבן בא בערמה ובמרמה ובתחבול, פת עשותר מקלוי

ת ווזה בחינת השגג. כך ל לשמֹר ממנו כלו ואין יכוומערבב דעת
ל וכן קשה מאֹד לצאת ממנו כי אם בסיוע גד ועל. ו בלֹא דעתושמכשיל

אזי אפשר , אבל עשו שהוא בחינת מזיד שהוא בא ברציחה, מלעלא
 ןוכן יהי רצ, אמן. ו ולהכניעולהרג ולחגֹר מתניו ולהתגבר ללחֹם עמ

  .)' ו–'  הלכות חלב ודם א– לקוטי הלכות(
  

  ...ÁˆÈ ¯·„· ˙ÚÓ˘ ‰˜·¯Â˜   )'ה, כז(  ]
,  להרעונתוכי רבקה ידעה כל זֹאת היטב שעשו הוא רשע גמור וכו

 הצדיק יעקבכי , ת ברמאות מאביוו לקבל הברכיעקבכן שלחה את  על
 לם הזה כי אם עלות שהם שפע הפרנסה בעוכ לקבל הברואי אפשר ל

 בבחינת עשיה גשמיית וכרח להלביש את עצמידי רמאות הזאת שֻמ
 ותווזהו שהלבישה א.  כדי שיוכל לקבל פרנסה,שהוא בחינת עשו

כי ', כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערֹת ויברכהו, 'והכיר ולא בלבושי עשו
ת ורה ומצוו רק תו חלקכי, ק מפרנסה גשמייתו רחו בשרשיעקבבאמת 

א וובאמת לעתיד כשיב. ן שהוא הפך עשיה גשמייתובחינת הארת הרצ
: םיכי יתקי, יעסקו ישראל בשום עסק לא משיח במהרה בימינו

 נכנס ליצחק בלי יעקבכן אם היה  ועל". 'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו"
יתברך שפע והצלחה '  הותן לי שיו שיברכולבושי עשו והיה מבקש

למה לך : ומר לוכי היה א, היה יצחק מֻרצה לזה לא ועסקי פרנסתב
רה ותפלה ופרנסתך וכי אתה צריך רק לעסֹק בת, לחשב פרנסה כלל

והם צריכים לבקש על פרנסה כדי להחזיק . ידי אחרים תהיה נעשית על

שב ות רק יואבל אתה צריך להי,  התכלית שלהםעיקרכי זה , תךוא
 שיהיה לעתיד באמת ונסה כלל כמולבלי לחשב שום פר. אֹהל

ן בר ו שאמר רבי שמעווכמ, "'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו: "םישיתקי
רה ות' רע בשעת זריעה וכוורש בשעת חרישה וזואפשר אדם ח: חאיוי

ם מלאכתן ו של מקונושין רצואלא בזמן שישראל ע? מה תהא עליה
 שיהיה וכמלם תכף וכי יצחק רצה שיתנהג הע, ידי אחרים נעשית על

 הלכות -לקוטי הלכות ) ... (אמן (א משיח במהרה בימינווף כשיבובס
  ):ב"כאות  –' ערב ג
  

  )'ט סימן – ]רבי נתן [ת"ימי מוהרנספר (

ה עלי לחזר ולהעתיק ול צו"ה הנ"רף שנת תקסבחֹ ☺                   
 ו שהיו כתובים אצלי בקונטרסים מֻפזרים כמות שלורוכסדר כל הת

ה לחזר ולהעתיקם ורה מיד וצוותבו בעת כתיבתם אחר אמירת התשנכ
ם לכרכם וכן עשיתי והעתקתים ישיהיו נכתבים כסדר שיהיו ראוי

 יפה ורבי נפתלי קרא לפני מלה במלה וב ודיויר טיכסדר על נ
 רבע ול ואני כתבתי על הספר ונמשך כמ"מקונטרסים הנ

ואף על פי כן , תושנה עד אחר פסח סמוך לשבוע
צה להדפיסם ו שרוגלה דעת לא  העתותובכל א
תן העתים היה וכי בכל א, לםותם בעוולגל

 ורתות תו להזהיר הרבה לבלי לגלודרכ
מנו וגלה ושל-לזרים אשר אינם מאנשי

קצת טעמים על זה והיינו נזהרים בזה 
יר ולהעלים מאד הקונטרסים מאד להסת

  .שנכתבו
 העת בין פסח לעצרת הייתי ותוובא

ב והוא הראה ו מנעמירוים אצלכמה פעמ
 כאלו הוא מקפיד על אשר אנו באים ובעצמ

ת ואליו בתמידות כל כך והיה לנו מזה מניע
א אליו פן יקפיד עלינו וויסורים בכל פעם שרצינו לב

ת ות מביתנו ומניעוהשגחנו על שום מניע לא וכבר
רק זה עמד לנו במחנו למניעה שנדמה לנו שהוא יקפיד , ןומחמת ממ

 ואף על פי כן גדל עצם וא אליו מחמת שזה סמוך היינו אצלונבכש
 ות לעמד לפני הדרת קֻדשתות מזיו השכינה בכל פעם לזכוחשקנו להנ

  ...א אליו בכל פעםוהתגבר על המניעה וזכינו לב' וכו' וכו
  

  )'ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  אביב-תל, ך" תש ניסןז"דחֹל המועד פסח ט' א, ה"ב  �                  
  . שלום וחיים טובים ואֻרכים, אחי יקירי וחביבי כנפשי הנעים

י והיה לי "קים על סך מאה ל' קבלתי זה עתה בצרוף הצומכתב
ד וסיף עו שיושיעו ויופעל' ישלם ה. ודות חן לכבותשוא, לשמחה רבה

לם המלא מרירות וך הגיהנם של זה העוב מתוכהנה וכהנה לחטֹף ט
 תעמֹד ווצדקת, יֻקפחו לא ושכר, רק זה נשאר להאדםת כי ובוומכא

בים שאנו מחכים ות הטושיהיה נצמח מזה הפר' ת אל הועיני תלוי. לעד
צצות ושהם נעימות ידידות ערבות מתיקות התנ, תנוולהם להחי

ם ור היתולם גם בדורא בעוש והנושהמשיך רבנו הקד,  יתברךואלֹקות
וא המנהיג האמת היחידי והבעל דיע לנו שהווה, הזה בשפל מצבנו כזה

כה להתקרב אליו ולילך בדרכיו ואשרי הז. ףולם עד הסוהבית של הע
  . 'עים וכוו והבדילנו מן התודוברוך אלֹקינו שבראנו לכב. באמת
ם ו בחיים ושלותות הנפש לראו המחכה בכל, הנאמן באמתוהבוא

כשר בברכת חג ,  באהבה עזהום ביתו ושלובתו וטומורש שלוד, ושמחה
  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯                                                                        . ושמח
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 )סז',�מ�א"קל(.�ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

  !...יכול לעזוראני 

����������������ל"זצ,�אייזיק�שלמה'�ן�רישראל�בער�אודסר�ב'�לזכרון�נצח�מורינו�ר�����������������

�



  )ד-ג, ליצנות – עצותלקוטי (

, "ק הכסילושח"הליצנות הוא   �                                                  
 .קון הבריתיידי ת-ונתבטל על

,  הוא הליצנות שלהםעיקרוה. לים מאֹדונעים גדואדם הם מ-בני  �
 .ת וליצנות שלהםוכידוע היטב למי שבקי בחכמ, נע מאֹד מן האמתושמ
, לכים בדרכי המחקריםולם ההות וליצנות של קלי עומבעיא חכמלא 

קר את ושזה מזיק וע, כמֻפרסם, צצים הרבה מדת ישראלושמתל
והליצנות של הנראין ת ולו החכמיאלא אפ, האדם לגמרי רחמנא לצלן

גם הם , שים ליצנות מכמה דברים שבקֻדשהווע, ככשרים וחסידים
ובכמה . דת השם באמתומזיקים הרבה ומרחיקים הרבה מאֹד מעב

כי , לםוע-תר הליצנות שלהם מהליצנות של הקליואפנים גרוע י
פיא וסודעין שחכמת הפילוכי הכל י, לםורחים רֹב העול ב"מהקלים הנ

ת רחמנא ול תחתיו לשאותורידין אות ומולמודם משני עקרת את האוע
אין , ל"ת של הנראין ככשרים הנואבל זֹאת הליצנות והחכמ; לצלן

והם , צאים מפי הכשרים קצתומאחר שי, כך-רח מהם כלוהאדם ב
לך בתם ילך ווה. דבר-והכל מעשה בעל, מלבישים הכל בדרכי אמת

ת וליצנות וכל מיני חכמיסתכל על  ולא ,נםוויברח מהם ומהמ, בטח
שיחות (לם ותינו אשר מעווילך בתמימות ופשיטות בדרכי אב, שלהם

 ).סימן פא, ן"הר
  , חנם פא ור , כלא דעלמא  מריה ...    ����

  הנפש  רפואת  הרבים  ברחמיך  נא  רפאני 
  שיעני וה וארפא   'ה רפאני  " ,הגוף ורפואת 
   ואספני רפאני  , "אתה תהלתי  כי  ואושעה 

, רעומצרעתי ומהר להפשיט מעלי גופי המצ
-ועל, עדן-ש מגןותי בחסדיך גוף קדווהלבש א

, שרומם מזלי ואזכה לעוזה יתר-ידי
ל ותיך תברכני ותשפיע לי עשירות גדוובברכ

ותסיר , בוויתחזק יצרי הט, בקֻדשה ובטהרה
ויתבטל , תן לי לב בשרילב אבן מבשרי ות

, רהוהעצבות והליצנות הבאים ממרה שח
כשל "כי , ויתבטל מאתנו העניות והדחקות

של העניות והדחקות של עמך בית " כח הסבל
בפרט גדל העניות והדחקות של , ישראל

. ס בדרך הקדש באמתוהכשרים החפצים לכנ
ויהיה כל , ותאיר עלינו מזל של עשירות, רחם עלינו בחסדיך הנפלאים

למען ,  באמתהעשירות אצל בית ישראל עמך הכשרים החפצים לעבדך
ויתבטל מאתנו כל מיני עצבות וליצנות . זה-ידי-יתגדל ויתקדש שמך על

לקים על הכשרים וויתבטל הליצנות של כל הח, רהוהבאים ממרה שח
תן כח שיתגבר לב חכם לימין על לב הכסיל שהוא יות. והיראים
ויתבטל , ק הכסילושהוא שח, אשר משם כל הליצנות שלהם, משמֹאל

  )ב"תפילה מ מתוך –' לקוטי תפילות ב. (הימיןשמֹאל לגבי ה
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
ין ימענ ,ין רוחנייכל מה ששמעתי מענ   �                         

 אני שומע ,בלתי ידיעות חדשותי ק, היה אצלי,ין התורהימענ ,אמונה
כי אני הייתי הו , אז היה אצלי שמחה גדולה,שיש תורה והשם יתברך

 יש לי נסים ,כן הייתי ילד חלש  וגם, נולדתי בעניות,גרוע מכל הילדים
 אני קמתי השקמה והדלקתי , אני למדתי,שאני יכולתי לחיות ,שאני חי

 אז כל , התחלתי להתפלל, ואמרתי תהלים ותפילה,מנורה קטנה
להורים  [םה... והיה חסר  , כמה שעותעלהשבוע הדלקתי את המנורה 

 ואני ,משבת לשבתהיה  בקבוקהזה  , נפטשל בקבוק היה להם] שלי
, הו" : אז הם אמרו, נפטהיה והגיע שבת ולא ,מנורה הזההשתמשתי ב
  ואין לנופטק את הנמדלי הוא,  עושה לנו צרות כאלהישראל בער

  ." את השבועלגמור
 , איך שאני נתגדלתי ואני חיים נס,כן נולדתי איש חלש מאד וגם   �

 חזק להיות איש רצון והיה לי ,אני הייתי פשוט מאד ו,אבל ברוך השם
שהתחיל כ בפרט ,ללמוד ולהתפלל ו,לעבוד השם באמת ,כשר באמת

 , התחילה המלחמה של חטאות נעורים,והוהשנים של אחרי בר מצ
? מי יכול לשער? מי יכול לספר, אוי, אוי, לא ידעתי מה זה ו,מחשבות

חשבה או המא מושה ל והיה לי כל פגם כ,היה לי מלחמות קשות
על כל פגם ,  לצלןא רחמנ},היום{ לא פגמתי כמו , חס ושלום,איזהמ

 לא מצאתי לי ,א זה היה אצלי כמו האיש הכי רשע שבעולםושה כל
 מה שעבר ,וזה הביא אותי להשם יתברך, לתורה ,מקום להשם יתברך

אני אוהב את השם " : ואני התגברתי ולחמתי ואמרתי,קאועלי דו
  ...אוי וי ," אני רוצה לעבוד השם,יהיה איך שיהיה, יתברך
 , אבל אני התפללתי בהתלהבות,התפללתי בבית כנסתאני    �

 כמו הואני הייתי נרא,  בזה עד שאני הייתי יחיד,ובאמת באמונה
הוא היה קצת יודע ו , היה איש זקן אחד שמו רב יעקב קסיר,משוגע

אבל הוא , ביאן של  הוא היה מהחסידים, והוא היה איש כשר,ספר
 הוא אהב אותי ,תפילה באמת ובהתלהבותה הוא שמע ,אהב אותי מאד

 והוא , גם על צדקה היה קמצן גדול, קמצן גדולבטבע הוא היה ,מאד
הוא נתן לי  , ונתן לי מטבע גדולה,בא אלי במקום שעמדתי והתפללתי

ותן  הוא נ,כך קמצן הוא כל" :לתיע אז אני נתפ, מתנה מטבע גדולהביד
   ?"לי מטבע כזה

 ,אני הייתי בעצבות,  מי שיחנך אותי, שידבר איתימיולא היה לי    �
 הקריב אותי וזהי הייתי שבור כ , אבל זה היה טובה גדולה.שבור

היו לי געגועים  ,התגעגעתי, טובהל זה היה , לתורה,להשם יתברך
 ,יצר הרע אני חשבתי שרק אני יש לי ,אני התביישתיו ,להשם יתברך
 אז ,שיש לאחרים  אני לא ידעתי מה, וכולם הם נקיים,יש לי תאוות

 ,"מכולם , אני גרוע יותר מכל העולם,כל התאוות וכל הצרות" :אמרתי
  .. יצר הרעכן  אחרים יש להם גםהאני לא ידעתי ש

 כי כל מיני , ואני הייתי שמח מאד, שאני קרליני,אני רק ידעתי   �
וחד שהוא חסידות יש להם איזה דבר מי

כי הם צועקים ,  עובד השםשהואמתפאר 
 . ואני אהבתי לצעוק להשם יתברך,בתפילה

אתה " : שהוא אמר לי,ידי היה איש זקן על
 ואתה , אני כבר לא שומע, אני איש זקן,רשע

 מה אתה ?רוצה לעשות אותי חרש לגמרי
  ."?כך  מדוע אתה צועק כל?רוצה ממני

  
  

  )'א, נהאמת ואמו –עצות ישרות ספר  (

וחוגר עצמו , מי שכוונתו אל האמת     �
,  הוא מנצח תמיד–למלחמה בשביל האמת 

כי כל מה שעושה איזה עובדא לצורך 
, הוא מנצח בזה מיד, מלחמת מצוה זאת

על כן אף אם , מאחר שכוונתו לשמים באמת
אף על פי כן בזה בעצמו שאוחז , אינו זוכה לנצח המלחמה בשלמות

שהם היצר הרע וחילותיו , חום נגד שונאי השםהכלי מלחמה בידו לל
, כי כל עובדא ותנועה קלה, בזה בעצמו הוא נקרא כבר מנצח', וכו

הוא יקר מאד בעיני , שהאדם מתגבר בשביל לעשות רצונו יתברך שמו
כי רק זה , צחון אמתי ונצחיינ, ותיכף הוא מנצח הרבה, השם יתברך

כי לית רעותא , ר קיים לנצחצחון ישאיכי זה הנ, צחון האמתייעיקר הנ
וזה מרומז בזוהר הקדוש בעניין , ]אין רצון טוב שנאבד[ דאתאבד טבא

-מאן שאחד מאני? מאו נצח: שאמר שם, הארבעה מינים שבלולב
כי תיכף , ]מי שאוחז כלי המלחמה בידו? מי המנצח[קרבא בידו 

, מלחמה ללחום עם המונעים אותו מנקודת האמת-כשאוחזין הכלי
אות ', הלכה ה, הראיה-הלכות ברכת(ל "בעצמו כבר נצח הרבה כנבזה 
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