
!  כל העמי- תקעו כ) ... שופר של איל. 
[אוצר היראה, ראש השנה, קצ"ב] 

גודל מעלת יקרת הכסופי, וההשתוקקות לדבר שבקדושה, כי 
ההבלי2 שמוציא מפיו בשעה שמדבר הכסופי, דקדושה לפני הש2 

יתבר6, מההבלי2 אלו נעשי, נפשות קדושות ממש, והולכי, ומתגלגלי, 
בתו6 האויר, עד שלפעמי2 מתגלגלי, ובאי, אצל אד2 רשע, ונופלי, לו 

על:ידי:זה הרהורי תשובה, ויוכל על:ידי:זה לחזור למוטב, שזה בחינת 
"יש הבל אשר נעשה על האר; אשר יש רשעי2 שמגיע אליה2 כמעשה 

הצדיקי2" וכו'. 
 

וזה בחינת שופר של ראש:השנה, כי ההבלי2 של השופר ה2 בחינת 
הבלי2 דקדושה, שה2 בחינת נפשות קדושות, שעל:ידי:זה חוזרי, 
הרשעי2 בתשובה כנ"ל, שזה צריכי, ביותר בראש:השנה, שהוא יו2 

ראשו, לעשרת ימי תשובה. וכל זה מקבלי, מהצדיקי אמת שאנו 
נוסעי, אליה2 ומקשרי, עצמנו לה2 בראש:השנה, שמחמת 

שה2 שומרי הברית בשלמות, על:כ, זכו לאהבה וכסופי, 
דקדושה הנ"ל, עד שה2 בחינת בעלי נפש, שמה2 

נמשכי, כל הנפשות וההבלי2 דקדושה, שעל:ידי:זה 
יכולי, להחזיר ג2 כל הרשעי2 בתשובה. 

 
וזה בחינת שופר של איל, לזכר אילו 

של יצחק, כי עיקר זכות עקידת יצחק 
הוא רק בחינת רצו, וכסופי, 

דקדושה, כי הלוא באמת לא נשחט 
ולא עשו לו מאומה, רק על:ידי שנתרצה 

ברצו, של2 להיות נעקד ונשחט על קדושת 
שמו יתבר6, על:ידי:זה נחשב כאילו נשחט 

ונקרב על:גבי המזבח. ומש2 נמש6 קדושת הרצו, 
והכסופי, דקדושה לכל נפשות ישראל, עד אשר כל אחד 

מישראל בפנימיות נפשו רצונו חזק מאד להש2 יתבר6, עד 
שמרוצה למסור נפשו ממש בשבילו יתבר6. 

 
ופנימיות הרצונות דקדושה הנ"ל, שה2 בחינת הבלי2 דקדושה 

המשורשי2 בנו מיצחק אבינו, עליו השלו2, אנו מכניסי, אות2 לתו6 
השופר, ועל:ידי שמוציאי, אות2 לחו; על:ידי השופר הקדוש, 

על:ידי:זה חוזרי, כול2 בתשובה, כי אלו ההבלי2 דקדושה ה2 בחינת 
נפשות קדושות, שיש לה2 כח ליל6 ולהתגלגל ולהחזיר כל העול2 

בתשובה, שזה צריכי, ביותר בראש:השנה כנ"ל. 
 

וזה בחינת תשר"ת: תקיעה ראשונה היא בחינת ההתקשרות 
לצדיקי2 אמתיי2, שמה2 מקבלי, הנפשות וההבלי2 דקדושה הנ"ל; 
שברי2 הוא בחינת לב נשבר; תרועה היא מלשו, אהבה ורצו,, בחינת 

ותרועת מל1 בו. נמצא ששברי2 תרועה מרמזי2 על הרצונות והכסופי, 
דקדושה, שנכס> להש2 יתבר6 בלב נשבר מאד ובאהבה גדולה ורצו, 
חזק. תקיעה אחרונה מרמזת כדי לקשר אלינו ג2 כל העול2, שכול2 

יקבלו אלו ההבלי2 והנפשות דקדושה, כדי שכול2 ישובו להש2 יתבר6 
על:ידי:זה ויקבלו עול מלכותו עליה2, בבחינת כל העמי- תקעו כ) 

וכו'. 
 
 

[חיי מוהר",, צ"ז] 

פע2 אחד היה איש אחד שהיה עשיר גדול, והיה יושב בחנות ע2 
כמה סחורות כדר6 החנווני2; ובאו אליו גנבי2 וגנבו ממנו הונו ורכושו 
ונתדלדל הרבה. והל6 וקב; את יתר הפלטה ועשה לו מעמד וחזר וקנה 

סחורות ושוב נעשה חנווני. וחזרו ובאו אליו גנבי2 וגנבו את יתר 

הפלטה והונו הנשאר ג2 כ, ממנו. וחזר שוב וקב; ממעט פלטה 
הנשארת לו ומהתכשיטי, של אשתו וחזר ועשה לו איזה מעמד בחנות 

לפרנס את ביתו; וחזרו ובאו אליו גנבי2 וגנבו את יתר הפליטה 
הנשארת עד שנתדלדל מאד ונשאר ביתו ריק, מכל. 

 
והל6 וקב; לאיזה ס6 מועט מאד וקנה לו סחורות קטני2, והל6 על 

הכפרי2 כדר6 העניי2 שנושאי2 חבילות ע2 מחטי, וצנורות וכיוצא 
בזה דברי2 קטני2. והיה הול6 על הכפרי2 כדי לתת לח2 לביתו. והיה 

מחלי> ע2 הערלי2 מחטי, על עופות וביצי2 וכיוצא, כדר6 העניי2 
כאלו. 

 
פע2 אחד היה הול6 מ, הכפרי2 ונשא עמו מעט סחורות ואיזה מיני 

מאכל, ופגע בו שודד אחד רוכב על הסוס, ונשא אצלו שתי חבילות 
גדולות ורצה לגזלו. והתחיל לבכות ולהתחנ, אליו והוא לא 

השגיח על זה וגזל ממנו ג2 זה המעט שהיה לו ונשאר ריק, 
מכל וכל. 

והיה הול6 ובוכה מאד ונפשו מרה לו מאד, כי לא היה 
די בצרות הראשונות שנתדלדל כל כ6 מעשירות 

כזה, ג2 מעט חיותו בצמצו2 טרפו ממנו. 
 

   בתו6 כ6 הביט וראה והנה נפל השודד 
הנ"ל מ, הסוס והיה רוצה לקו2 ועמד 

עליו הסוס ודרסו ברגליו על ראשו 
ונפל ש2 השודד ונהרג. והל6 האיש 
הנגזל לש2 וראה שהגזל, שלו נופל מת 

ארצה, ופתח את החבילות של הגזל, ומצא 
ש2 כל סחורותיו והונו ורכושו שגנבו ממנו 

מתחילה ועד סו>. וחזר בשלו2 לביתו ונעשה עשיר 
כבתחילה. 

 
זה העני, לא שמעתי בעצמי מפיו הקדוש, רק מפי אחרי2 

בשמו, וא2 אמנ2 בודאי איני זוכה להבי, רמיזותיו מה שכוו, 
בזאת המעשה. ע2 כל זה מה שנראה לפי עניות דעתי בזה הוא שמרומז 

בזה התחזקות גדול לכל אד2, בפרט ובכלל, שא> על פי שעובר על 
האד2 מה שעובר עליו בימי חייו, שגוזלי, אותו וטורפי, ממנו, וכל מה 
שמתחזק להחיות נפשו ביתר הפלטה חוזרי, ואורבי, עליו עד שגונבי, 

ממנו ג2 זה המעט. וכ, כמה פעמי2 בלי מספר. א> על פי כ, אל יתייאש 
עצמו מ, הרחמי2, כי א2 יתלה עיניו למרו2 ויבכה ויצעק בכל פע2 

אליו יתבר6, שיראה בעניו ועמלו, אזי סו> כל סו> יפול השודד מפלה 
שאי, לה תקומה, וישוב ויקבל ויוציא ממנו כל הקדושות וכל העבודות 

וכל הטוב שגנב וגזל ממנו, וישוב לעשירותו וטובו הנצחי. 
 

 
[מספר אוצר היראה 0 צדיק 0 רל"א] 

מי שאינו זוכה לידע מהצדיק האמת הזה שהוא בחינת נקודת 
האמת בחינת יעקב כנ"ל, אזי אפילו הוא איש כשר ועובד הש2 יתבר6 

ומתפלל ועוסק בתורה. אבל על פי רוב כל עבודתו הוא בקרירות בלי 
שו2 חיות והתלהבות וחמימות דקדושה, ואי, להש2 יתבר6 שעשועי2 

מעבודה כזאת, כי היא בבחינת שנה. 
 

אבל הצדיק האמת בחינת יעקב, הוא ממשי6 חידושי תורה 
בדרכי2 נפלאי2 ונוראי2 מאד, ובשכליות נפלאי2 ונוראי2 כאלו, עד 

אשר מציג ותוחב השכל האמתי בתו6 רהיטי מוחי, של המתקרבי2 
אליו, שיהיו תחובי2 בה2 בעמק גדול, עד שלא יהיה כח לשו2 טעות 

של המדמה להעביר2 מזה חס ושלו2, כי כבר ה2 מביני2 האמת 

לזכרון נצח מורינו ר' ישראל דב אודסר בן ר' אייזיק שלמה, זצ"ל 
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נא לשמור על קדושת הגיליו,בס"ד 



לאמתו היטב היטב, עד שזוכי, על ידי זה לעבוד את הש2 יתבר6 
בחמימות והתלהבות גדול דקדושה. 

 
ולא עוד אלא שאפילו הנלווי2 אליה2 אל המקרבי2 האלו, ובאי2 

לשתות ג2 כ, בצמא את דבריה2, שזכו לשאוב ולקבל מ, הבאר מי2 
חיי2 של הצדיק האמת, ג2 ה2 זוכי2 לעבוד את הש2 יתבר6 

בחמימות והתלהבות גדול דקדושה, שבא על ידי תנועת השכל האמת 
הנפלא והנורא שנתחב בתו6 רהיטי מוח2 כנ"ל. 

 
 

 

[סימ, תמ"ז] 

שמעתי מאיש מאנ"ש, ששמע בש2 רבנו הקדוש, שספר משל לעניי, 
מה שצריכי, לדבר ע2 אנשי2 ביראת שמי2, וזהו: 

  
פע2 אחת, היה גביר גדול שהיו לו כמה אלפי2 ורבבות. עשה 

העשיר הנ"ל פקודה ואמר, כל מי שצרי6 ללוות מעות יבוא אצלו והוא 
ילווהו; מסתמא היו על זה בעלני2 [קופצי2] הרבה, ובאו אצלו אנשי2 

הרבה ולוו אצלו מעות; והגביר הנ"ל היה אצלו פנקס על כל הנ"ל.  
פע2 אחת לקח הפנקס בידו והתחיל לעיי, בו, וראה שהוציא הרבה 

מעות מאד על עסק ההלוואות ואי, איש ש2 על לב שיבוא להחזיר 
ולפרוע לו מה שלוה ממנו. מסתמא חרה לו על זה, והיה לו עגמת נפש.  

 
בתו6 הלווי2 הנ"ל, היה איש אחד שלוה ג2:כ, אצל הגביר, ואבד 

והפסיד המעות באיזה משא:ומת, עד שלא היה לו ממה לפרוע חובו 
והיו לו יסורי2 גדולי2 מזה. היינו שהאיש הנ"ל היה לו יסורי2 גדולי2 

מזה שאי, לו לפרוע חובו. והתיישב האיש הנ"ל בדעתו, שעל:כל:פני2 
צרי6 להתראות פני2 ע2 הגביר ולספר לו כל לבו, באשר שהוא אנוס 

בדבר וכו'. ובא אצל הגביר והתחיל לספר לפניו לבו, באשר שאי6 
שקבל אצלו מעות בהלוואה והגיע זמ, פירעו, ואי, לו ממה לשל2 כי 
הפסיד המעות, ואינו יודע כלל לשית עצות בנפשו מה לעשות בזה.  

 
וענה הגביר ואמר לו, מה אכפת לי המעות המגיע אצל6, כי מה 
נחשב אצלי ס6 קט, כזה שאתה חייב לי כשתסלק או להפ6 נגד ס6 

הכולל מההלוואות אשר עולה לאלפי2 ולרבבות. על:כ, רצוני שתל6 
אצל כל הלווי2 שלי ותתבע אות2, ותזכיר אות2 שה2 חייבי2 לי כל 

כ6 מעות, ולמה אי, מסלקי, לי. ואפילו א2 לא יפרעו ויסלקו את הכל 
רק כל אחד ית, ויסלק מעט מחובו, ג2:כ, יעלה אלפי2 פעמי2 כמו ס6 

כל החוב והלוואה של6. והנמשל מוב, ממילא והב,.  
 
 
 

[מספר  א  8י הנחל ב'0 מכתב רפ"ז] 

בזכות שימוש הצדיק אד2 ניצול ממיתה. קרבת הצדיק טוב בעול2 
הזה ובעול2 הבא. כשהצדיק אומר איזה דיבור כל זמ, שהדיבור לא 
נתקיי2 שעדיי, לא בא זמנו, הדיבור חקוק בעול2 העליו,, אבל אי, 

מאיר בבהירות וכשמגיע הזמ, שמתקיי2 אזי הדיבור מתחיל להאיר 
בבהירות. טוב לבלות זמ, רב בשביל שעה אחת שיתקרב לצדיק. דברי 

הצדיק החכ2 חביבי2 מדברי תורה ומדברי נביאי2 וצרי6 לשמוע 
ולציית אותו א> על פי שאי, מראה ל6 שו2 מופת. מהות האד2 ניכר 

על ידי התקרבותו כשרואי, למי הוא מקורב. 
 

לפעמי2 על ידי נחת רוח אחד ומעט שעושי2 להצדיק על ידי זה 
זוכי, לעול2 הבא. מי שרוצה לעשות טובה להצדיק, הקדוש ברו6 הוא 

נות, לו כח לזה. כל הגביות שאומות העול2 גובי, מישראל, אי, זה אלא 
בשביל הפג2 שפגמו בכבוד הצדיק, מה שדוברי2 וחולקי2 על הצדיק 

הוא כבוד גדול להצדיק. הצדיק הוא מלמד את הקדוש ברו6 הוא 
בתורתו אי6 יתנהג עמנו. השבח שמשבחי, את הצדיק כאילו משבחי, 

את הקדוש ברו6 הוא. 
 

ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. על ידי שבח שמשבחי, את 
הצדיק מפילי2 את החולקי2 נפילה גדולה. מי שמביא דורו, להצדיק 
הקב"ה עושה לו נחת רוח ומבטל את הרוח רעה ששורה על האד2. על 

ידי ענוה מוסיפי, גדולה על גדולתו. על ידי ענוה מארי6 ימי2. על ידי 

ענוה אי, מדקדקי, אחר מעשיו. על ידי ענוה נתבטל פחד האויבי2. על 
ידי ענוה הכל עמו בשלו2. על ידי ענוה בא ח, על ידי ענוה הקב"ה זוכר 

אותו. לפעמי2 על ידי שפלות שהאד2 משפיל את עצמו או אחרי2 
משפילי, אותו על ידי זה מבטלי, מעליו גזירת מיתה. על ידי ענוה לא 

יהיה ל6 פחד. על ידי עצבות אד2 נחלש. 
 

מי שיש לו עצבות ית, מתנה לצדיק תדיר. על ידי עצבות נתבזה. מי 
שאי, לו עצבות והוא תמיד בשמחה בודאי יתנשא. על ידי עצבות בא 
בזיו,. קרבת הצדיק משמח את הלב. כשאד2 מתאוה לדברי2 שה2 
נגדיי2 להקב"ה על ידי זה בא לו אנחה. מי שיש לו עצבות מביא על 

עצמו יסורי,. על ידי קלקול השמחה בא חולאי2 עליו. על ידי שאתה 
נוטל עצה מהצדיק על ידי זה תזכה לתשועה. כשאתה עוזר לבני ישראל 

יועיל ל6 עצה. ההול6 אחר עצת אשתו נופל בגהינ2. 
 

כשרואי2 שהעול2 מעיזי, פניה2 כנגד הצדיק ידעו שבודאי 
מלחמות גדולות יתעוררו על מדינה זאת. כשישראל באחדות האומות 

מתפחדי2 מה2. פחד בא על ידי חנופה. מתפחדי2 מאומות כששוכחי2 
את ה' יתבר6 ואינ2 נשעני2 עליו. בלילה שיש ל6 פחד בשעת שינה אל 

תל6 בדר6 ביו2... 
 
 
 

[מספר לקוטי עצות 0 עיני9, י0יא] 

# לראות את עצמו ע2 הצדיק האמת הוא ג2 כ, דבר גדול מאד, 
בודאי כשזוכי, לשמוע מפיו תורה הוא מעלה יתרה. אבל כשאי, 

שומעי, תורה הראיה לבד  הוא ג2 כ, טוב מאד. כי על ידי שרואי, את 
עצמו ע2 הצדיק על ידי זה מאיר ומתנוצ; מחו ודעתו ועל ידי זה זוכה 
לקבל גדולה ועל ידי זה זוכה כל אחד לחדש חדושי2 דאורייתא כראוי 

לו לפי מחו, ועל ידי זה זוכה לבושה ותשובה ולענוה אמתית שהוא 
בחינת חיי2 נצחיי2 של עול2 הבא. 

 
# על:ידי ההסתכלות לבד, שרואי, פני הצדיקי אמת, על ידי זה 

יכולי, לחזור למוטב ומועיל לו לקדושה מאד. 
 
 
 

[מספר לקוטי תפילות ב' 0 תפילה ל"ה] 

ובכ, יהי רצו, מלפני6 מלא רחמי2 אדו, יחיד. שתעזרני ותזכני 
לראות את עצמי ע2 הצדיקי2 האמתיי2 שבדור הזה, ולשמוע מפיה2 

הקדוש תורה. ואפילו בעת שלא אזכה לשמוע מה2 תורה, אזכה 
על:כל:פני2 לראות2 ולקבל פניה2 הקדושי2, עד שאזכה על:ידי 

הראיה לבד שיחזו ויסתכלו בי הצדיקי2 האמתיי2 בעיניה2 הקדושי2 
והנוראי2, שעל:ידי:זה יתנוצ; מוחי בהתנוצצות גדול ובהארה נפלאה. 

ועל:ידי:זה אזכה לקבל גדולה אמתיית כרצונ6 הטוב, כפי הראוי לי 
באמת, כפי מוחי, ועיקר הגדולה יהיה שפלות וענוה אמתיית. 

 
 
 

[מספר אוצר היראה 0 אכילה 0 קס"ו] 

על:ידי שממתיני2 שלושה שני ערלה ואי, אוכלי, הפירות, 
על:ידי:זה מתקני, פג2 אכילת ע;:הדעת ומחלישי, מזונא דגופא, 
ונתגבר מזונא דנשמתא, שהוא בחינת תיקו, הדעת, שה2 שלושה 

מוחי,, שה2 שלוש מחיצות פרוסות בפני תאוות ניאו>; ועל:כ, נקראי2 
שלוש שני ערלה, כי ערלה הוא פג2 הברית שבא על:ידי התגברות 

מזונא דגופא, ובזה שממתיני2 אלו השלוש שני ערלה מתקני2 זאת. 
 

והנה בשלוש שני ערלה, שאז שולטת הסטרא:אחרא על הפירות, אז 
אסור לאכול הפירות לגמרי, כי ה2 אז מבחינת מזונא דגופא, בחינת 
ערלה פג2 הברית, ואחר:כ6 בשנה הרביעית צריכי, להעלות הפירות 

לאכל, בירושלי2, שש2 עיקר תיקו, האכילה דקדושה שתהיה בבחינת 
מזונא דנשמתא, בחינת ריח, ועל:ידי שמעלי, אז הפירות לירושלי2, 

על:ידי:זה מעלי, אות, מבחינת שלוש שני ערלה, מבחינת מזונא דגופא 
לבחינת מזונא דנשמתא. 

 

מערכת: 056-741701 או 02-5829086 (מיכאל) - 067-587032 (מאיר) - מכתבים: ת.ד. 27100 ירושלים 91270 
תרומות: בכל סניפי הדואר, חשבון 89-2255-7  -  שידוכי מצוה: 056-870043 (בין 13:00 ל- 16:00) 


