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לזכרו 0נצח מורינו ר' ישראל דב אודסר ב 0ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל
!

וזאת הברכה ...
]ליקוטי הלכות ז' ,הלכות הלוואה ד' ,ט'[

וזה כל עניי 0סדר וזאת הברכה שמשה רבינו ביר) את ישראל לפני
מותו ,והזכיר וגילה מעלת 4וחשיבות 4על כל האומות לעי 0כל,
להורות שאי 0לה 4חלק ונחלה בנו ,אפילו בתורה שבכתב ,כי ה 4לא
רצו לקבלה רק אנו בני ישראל.
וזה שכתוב בהתחלת הברכה ה' מסני בא וזרח משעיר למו הופיע
מהר פרא 2וכו' ,דהיינו שהחזיר התורה על בני שעיר וישמעאל שה4
כלל כל האומות ולא רצו לקבלה ,רק אנחנו בני ישראל ע 4קדוש
קבלנוה מידו לידינו.
וזהו תורה צווה לנו משה מורשה קהלת יעקב ,שהתורה צוה לנו
דייקא ולא לה 4וא 0לה 4חלק ונחלה בנו ,ואי 0לה 4כח לפרש ולבאר
שו 4מקרא כדעת 4הרעה ,כי התורה ניתנה רק לנו וכפי אשר אנחנו
מפרשי 4אותה כפי קבלתנו כ 0יקו .4וכל יניקת 4וחיות 4שצריכי0
לקבל מהתורה שמקיימת הכל ,צריכי 0לבא אלינו ולקבל
מאתנו די חיות ,4כי התורה שבכתב ובעל פה הכל שלנו.
וזהו שמסיי 4אשרי 5ישראל מי כמו 5וכו',
שמזכיר חשיבות ישראל על האומות וכנ"ל .וזהו
ואתה על במותימו תדרו ,5שאנחנו נמשול בה4
וה 4יהיו תחתינו ,כי כל חיות 4אפילו מתורה
שבכתב הכל שלנו וה 4צריכי 0לשמוע אלינו,
וכמו שנזכה לעתיד כמבואר בכל הנחמות
ישעיה וירמיה וכו'.
וזהו שמסיי 4ולכל היד החזקה ולכל המורא
הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל ,ופירש
רש"י ששיבר את הלוחות לעיניה .4ולכאורה תמוה:
מה עניינו לכא 0שרוצה להזכיר גדולת משה וישראל,
שמזכיר שבירת הלוחות? א) באמת ,על ידי שבירת הלוחות,
הראה משה גודל מעלת תורה שבעל פה ,שאי 0שו 4שלמות לתורה
שבכתב כי א 4על ידי תורה שבעל פה .כי ה 4עשו את העגל ועבדו
עבודה זרה ופגמו באמונה ,ועיקר הפג 4שלה 4היה בבחינת אמונה
הפרטיות שהוא בחינת תורה שבעל פה שזהו הפג 4של כל עובדי עבודת
אלילי ;4כי באמונה הכלליות בחינת תורה שבכתב ה 4מודי 4קצת,
בבחינת בכל מקו 9מוקטר ומוגש לשמי וכו' כנ"ל ,וכמו שמוב 0ש4
מעניינו בפרשת העגל ,שאמרו קו 9עשה לנו אלהי 9אשר ילכו לפנינו
כי זה משה האיש לא ידענו וכו' ,שאמרו שצריכי 0אמצעי בי 0ה' יתבר)
וביניה ,4כמובא בדברי אדמו"ר ז"ל בהתורה ויסב )תורה ס"ב(.
ועל כ ,0עיקר טעות 4היה בפירוש דברי משה שאמר לסו :שש אני
בא וטעו בי 0שש לשבע כמו שאמרו רבותינו ז"ל ,היינו שטעו ופגמו
בבחינת תורה שבעל פה שהוא פירוש תורה שבכתב ,ועל כ 0טעו אז
בהפירוש של דברי משה שהיו צריכי 0לפרשו בדר) האמת של בחינת
תורה שבעל פה וה 4פגמו בזה ופירשו כדעת 4הרעה של הערב רב ,ועל
ידי זה עשו מה שעשו.
נמצא שעיקר הפג 4שלה 4היה בבחינת תורה שבעל פה כנ"ל ,ועל
כ 0כשירד משה וראה את המעשה הרע הזה שנמש) לה 4על ידי שפגמו
בתורה שבעל פה כנ“ל ,על כ 0מיד שיבר את הלוחות לעיניה ,4להורות
לה 4שמאחר שכפרו בתורה שבעל פה שוב אי 0קיו 4לתורה שבכתב כי
אי 0שו 4קיו 4לתורה שבכתב כי א 4על ידי תורה שבעל פה כנ"ל; ועל
כ 0מיד היו הלוחות כבדי 4על ידו ושבר 4מיד ,להורות שלפי דבריה4
שכופרי 4בתורה שבעל פה כל התורה נתבטלה ,חס ושלו ,4אפילו
שבכתב ,כי אי 0קיו 4לזה בלא זה וכנ"ל.
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ובזה תיק 0משה תיקו 0גדול ,וה‘ יתבר) הסכי 4לדבריו ,כמו
שאמרו רבותינו ז"ל :אשר שברת ; יישר כח 5ששברת ,כדי שלא יהיה
נשאר להסטרא אחרא והקליפות יניקה מתורה שבכתב ,שלא יוכלו
להתגבר ,חס ושלו.4
ואזי אחר כ) מיד כשהתפלל לפני ה' יתבר) וחזר ופייסו שימחל
לישראל ,אמר לו ה' יתבר) שיחזור ויפסול לוחות שניות ויחזור ויכתוב
עליה 0מחדש ,דהיינו שעתה צריכי 0לחזור ולקבל ג 4תורה שבכתב
מחדש ,כי צריכי 0לחדש הכל לחזור ולהמשי) התורה בבחינת תיקו0
הנ"ל ,בבחינת שלמות תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,לידע מה לכתוב
וכו' ,כדי לחזור ולהמשי) בחינת אמונה הפרטיית ,כדי להכיר חשיבות
ישראל ,ולא יתערבו עוד ע 4הערב רב ולא יטעו אחריה .4ועל כ 0לא
ניתנו הלוחות אחרונות עד יו 4הכיפורי 4שאז נגמר תיקו 0זה כנ"ל,
ונקבע לנו לכל שנה ושנה לחזור ולהמשי) התורה בתיקוני 4הנ“ל ,שעל
ידי זה נמתקי 0כל הדיני 4ונתתק 0הכל כנ"ל.
ועתה נכו 0היטב מה שאנו מסיימי 0התורה בזה ששבר משה
הלוחות ,כי זהו שבח משה וישראל ,כי על ידי זה סילק
וביטל יניקת האומות מתורה שבכתב ,שלא יוכלו
למשול על ישראל ,כי גילה שאי 0שלמות לתורה
שבכתב בלא תורה שבעל פה ,וכנ"ל.

]כוכבי אור  2ספורי -נפלאי ,-ב'[

מעשה שספר רבנו ז"ל .מעשה בעני אחד
שהתפרנס עצמו מחפירת טיט למכור .פע4
אחת חפר טיט ,ומצא במקו 4שחפר אב 0טוב
שהיה שויו הו 0רב מאד ,ולא ידע שויו .והל) לאומ0
שיאמיד אותה בשויו ,וענה לו שאי 0בזה המדינה
שיוכל לשל 4שויו ,וצרי) לסע ללונדו 0לעיר המלוכה .אבל
הוא היה עני ולא היה לו כס :לסע .והל) ומכר כל אשר לו ,והל)
מבית לבית בשביל הנדבות ,עד שהספיק לו לסע עד הי.4
ורצה לעלות על הספינה ולא היה לו מעות ,והל) להקפיט] 0לרב
החובל[ והראה לו המרגליות .ולקח אותו תכ :הקפיט 0על הספינה
בכבוד גדול ,ואמר לו :אתה בטוח גדול .ונת 0לו חדר מיוחד ]מחלקה
ראשונה[ ובכל התענוגי ,4כאחד מהנגידי 4הגדולי .4והחדר שלו היה
לו חלו 0לתו) הי ,4והוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו ע 4הדימנט
]היהלו ,[4ובפרט בעת האכילה ,שעל ידי השמחה והרחבת הלב טוב
ורפואה שיתעכל המאכל בנקל.
ופע 4אחת ישב לאכול ,והדימנט ]היהלו [4היה מונח על השולח0
להתעלס בו ,ויש .0בינתיי 4בא המשרת ,ולקח המפה והפרורי 4ולא
ידע מהדימנט ]מהיהלו ,[4והשלי) הכל לי.4
וכשהקי; מהשינה והבי 0כל זה היה לו צער גדול ,כמעט שיצא
מהדעת ומה יעשה ,והקפיט 0הוא גזל 0שיהרוג אותו בעד מחיר נסיעת
הספינה .על כ 0עשה את עצמו שמח ,כאילו לא ידע .ודר) הקפיט 0היה
בכל יו 4לדבר אתו איזה שעות ,וכ 0בא ביו 4הזה והוא עשה את עצמו
שמח ,עד שלא הכיר בו שו 4שנוי .ואמר לו הקפיט :0הלא אני יודע
שאתה חכ 4וישר לב ,ואני רוצה לקנות תבואה הרבה למכור בלונדו,0
ואוכל להרויח הרבה ואני ירא שלא יאמרו שאני גונב מאוצר המל) ,על
כ 0יהיה הקני 0על שמ) ,ואני אשל 4ל) במיטב .והוטב בעיניו ועשו כ.0
תכ :כשבאו ללונדו ,0מת הקפיט 0ונשאר הכל אצל זה האיש ,והיה
כפל כפלי 4מהשויו 0של הדימנט ]היהלו.[4
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וסיי 4רבנו ז"ל שהדימנט לא היה שלו ,והא ראיה שנאבד ממנו.
והתבואה היה שלו ,והא ראיה שנשאר אצלו ]או 0וואס ער איז געקומע0
צו זיי 0זא) איז נאר וויל ער האט זי) דער האלטי .[0וכל מה שהגיע
לענינו ,הוא רק כי החזיק מעמד וכו'.

]מספר אוצר היראה  2צדיק  2רל"ז[

הצדיק הוא מתייגע בעבודתו ,עד והוא חפ; בכל עת להשיב כל
אבדה לבעליה .א) כל זמ 0שה 4רחוקי 4ממנו ,הוא מוכרח לאסו :את
האבדות אליו וה 4עמו עד דרוש אחי) אותו ,בבחינת א 9לא קרוב
אחי 5אלי 5ולא ידעתו ואספתו וכו' והיה עמ 5עד דרוש אחי 5אותו
והשבותו לו.
כי ההכרח לכל אחד לבוא אל הצדיק לחזור ולבקש אחר אבדתו,
והצדיק לוקח כל אלו הנפשות הבאי 4אליו ומעלה אות 4ומחדש4
בבחינת עיבור ,וממשי) על ידי זה חדושי תורה נפלאי 4ונוראי ,4ובזה
משיב ומחזיר לה 4אבדת .4וג 4על<ידי התורה שממשי) לה ,4הוא
מאיר עליה 4אור גדול ,עד שיש לה 4כח בעצמ 4ג 4כ ,0לחפש ולבקש
אחר שאר אבדת 4שעדיי 0לא מצאו ,כי בודאי אי אפשר להחזיר לה4
כל אבדת 4המרובות מאד בפע 4אחת ,שלא יזיק לה 4רבוי האור חס
ושלו ,4ובהכרח להחזיר לה 4מעט מעט כפי הכנת 4והתעוררות 4אל
האמת.
ובכל פע 4על<ידי שבאי 4אל הצדיק ומקבלי 0ממנו חדושי תורה,
על ידי זה נמש) לה 4אור ונר לחפש על יד 4אחר שאר אבדת ,4כי
האבדות צריכי 0לחפש אחריה 4והחיפוש הוא בנרות כמו שאמרו
רבותינו ז"ל .והתורה נקראת אור ונר כמו שנאמר כי נר מצוה ותורה
אור ,ועל כ 0על ידי כל אור ונר של התורה והמצוות שהחכ 4מזכה
אות ,4על ידי זה הוא מאיר אור נשמת ,4ועל ידי זה יכולי 0לחפש
ולמצוא אבדת ,4בבחינת נר ה' נשמת אד 9חופש כל חדרי בט) 2הלכות
אבדה ומציאה < הלכה ג' < אות ב'(.

]סימ 5תפ"ב[

פע 4אחת ,סיפר עמי מעניי 0ענוה ואי) הוא האמת וכו' .וכ 0סיפר
עמי מעניי 0על מנת שלא לקבל פרס :והלא א;:על;פי;כ ,2בהכרח שאני
רוצה איזה דבר וכו' .וכוו 0לי מחשבתי כי אלו הקשיות בעניי 0ענוה
ובעניי 0זה היו עולי 4על דעתי והוא זכרונו לברכה בקדושתו הנפלאה
כוו 0לי מחשבתי .א) לא אמר שו 4ישוב ותרו; על זה ,רק דבוריו היו
כאומר שהוא יודע כל מחשבותי שעולי 4על הלב ,א) אי אפשר עתה
ליישב לי כל זה .והבנתי מדבריו שצריכי 0לזה רק יגיעה גדולה בעבודת
הש 4ותפלה ותחנוני 4הרבה ,אז נזכה לידע דרכי ענוה באמת ,וכ0
לזכות לעבוד את הש 4שלא על מנת לקבל פרס .יהי רצו 0שנזכה מהרה
לכל זה באמת ובשלמות.

להחיות עצמנו רק במה שמכירי 4רבי אמתי כזה ,זכותו יג 0עלינו[ ,ועל
כוחו נשעני 4כי לעול 4לא נבוש ,ותדע מחדש כי זכינו להיות מזרע
ישראל ובחסדו הנפלא נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשי 9מהעלמת
והסתרת נקודת האמת ,המאיר עתה בכל העולמות מכל שכ 0בעול4
הזה.
מעוצ 4חשכת המעשי 4וכסילות השכל נחש) האור ונעל 4מאד עד
שרבי 4לא די שאינ 4נהני 4לאורו הגדול ,א :ג 4ה 4חולקי4
ומתנגדי 4עליו מאד; ואני מזהיר) ומזרז) שתזכור זאת בכל יו 4ויו4
היטב היטב ,בכל מה שעובר עלי) ,כי לא דבר ריק הוא מכ ,4ברו) ה'
אשר עזרנו עד הנה ברחמיו להיות נקרא על שמו הגדול ,כ 0יוס :חסדו
עמנו ,בזה ובבא ,להיות נכלל עמו ,ונפשנו תהיה נכללת לנצח ,בתו) כלל
כל הנפשות הנקראי 4על שמו ז"ל ,ותקיי 4לבלי להתייאש מ 0הצעקה
והשמחה תמיד.

]מספר עצות המבוארות  2סוכות/שמיני עצרת ,י"ג[

 #שמיני עצרת הוא בחינת תיקו 0המשפט .היינו המשפט שאד4
עור) לעצמו ,ומתבונ 0היטב א 4הוא נוהג כהוג 0בכל מידותיו ומעשיו.
ג 4ההודאה במשפט ה' ,היינו האמונה האמתית שה' יתבר) נוהג בצדק
וביושר בכל משפטיו והנהגותיו ,והאמונה שכל מה שה' יתבר) מסבב
ע 4האד 4הוא בוודאי לטובה גדולה ,בגשמיות וברוחניות ,זה עיקר
תיקו 0המשפט.
כ) מבואר בלקוטי הלכות ,הלכות ראש חודש ,הלכה ו' סעי :י"א.
ועל ידי זה זוכי 4לתיקו 0הברית.

)מספר לקוטי תפילות ב' ,תפילה ה'(

 ...ובזכות קדושת שמיני עצרת הקדוש ,תזכנו לתיקו 0המשפט
דקדושה ,ועל ידי זה תצילנו תמיד מפג 4הברית וממקרה לילה ,חס
ושלו ,4ותהיה הטיפה הקדושה נקלטת ונעצרת בקדושה גדולה כרצונ)
הטוב ,ולא תהא נשחתת ,חס ושלו ,4לעול.4
ותשמרנו ותצילנו מרבני 4ודייני 4שאינ 4הגוני ,4ותבטל כוח4
וממשלת 4מ 0העול .4חוסה עלינו כרוב רחמי) ,וזכנו שיהיה לנו ולכל
ישראל רבני 4ודייני 4כשרי 4שיעמידו הדת על תלו וידונו די 0אמת
לאמתו ,באופ 0שנזכה לתיקו 0המשפט באמת ,ונזכה לתיקו 0הברית
בשלמות בכל הבחינות באמת כרצונ) הטוב.
רח 4עלינו למע 0שמ) ,ומלא כל משאלותינו לטובה ,א 9כבני 9א9
כעבדי ,9א 9כבני 9רחמנו כרח 9אב על בני ,9וא 9כעבדי 9עינינו ל5
תלויות ,עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו איו 9קדוש.

]מספר אוצר היראה  2אכילה  2קע"ט[
]מספר א7י הנחל ב' 2מכתב ר"צ[

כבר דיברתי עמכ 4הרבה בעזרת ה' יתבר) וכל ספריו הקדושי4
לפניכ ,4מי ית 0שתתעסקו בה 4תמיד וליל) בדרכיו הקדושי 4בכל עת,
ואנו צריכי 4לומר אלפי 4פעמי 4אשרינו על כל תורה ותורה ועל כל
חידוש וחידוש שזכינו לקבל ממנו ,לולא תורתו שעשועינו לא היינו
יכולי 4להתקיי 4עתה ,באחרית הימי 4האלה ,בצוק העיתי 4האלה,
אשר באו מי 4עד נפש לכל אחד .ותהילה לאל ,בחסדו הגדול הפליא
לעשות עמנו ,לגלות תורות כאלה ועצות עמוקות כאלה ,על כל דבר
ודבר ,בדרכי 4נפלאי 4מאד בדר) תמימות ופשיטות גמור השווי 4לכל
נפש.

על ידי אכילה דקדושה ,שהוא בחינת אכילת הצדיק שאוכל לשובע
נפשו ,עד שעל ידי זה זוכה לדלות ולגלות המי 4שעל יד 4גדלה
האמונה ,על כ 0על ידי אכילתו נתכפרי 0כל העוונות ,שכול 4נמשכי0
מפג 4האמונה ,שהוא בחינת היצר הרע שנקרא אל אחר ,כפירות.
וזה בחינת הכהני 9אוכלי 9ובעלי 9מתכפרי ,9וזה ג 4כ 0בחינת
מאימתי קורי 2את שמע וכו' ,משעה שהכהני 9נכנסי 2לאכול
בתרומת ,2כי על ידי אכילת הצדיקי 4והכהני ,4על ידי זה נתתקנת
האמונה הקדושה ,שזה בחינת קריאת שמע.

וא :על פי כ ,0הכל נמש) ממעייני הישועה ממי 4עמוקי 4עצה וכו'
עמוקי 4עמוקי 4מאד מאד ,אשר אפילו מי שבא במעמקי מי4
ושיבולת שטפתהו ,יכול למצוא ג 4ש 4את ה' יתבר) ולהתקרב אליו
מכל מקו 4שהוא .למע 0ה' ולמע 0ה' לבל יתיישנו יזקינו בעיניכ 4חס
ושלו 4חס ושלו 4דברינו ,כי ה 4מתחדשי 4ונובעי 4בכל יו .4אשרי
המשי 4לב לה 4מיר האבי 2זי 5מער ניט מחי' צו זיי 2באר מיט דע9
וואס מיר ווייסי 2פו 2אזוי א אמתו 2רבי זכותו יג 2עלינו ]לא צריכי4
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