
 
 

" אשר אנכי מצוו% היו! ... 
(אוצר היראה + יראה ועבודה, קס"א) 

עיקר אריכת ימיו של האד3 הוא מה שצריכי/ ליזהר 
להארי6 ולהרחיב היו3 בכל יו3 ויו3; כי כל יו3 ויו3 בתחילתו 
הוא קצר מאד, ובא להאד3, לכל אחד ואחד כפי בחינתו, במצר 

גדול, וכנראה בחוש, שבכל יו3 ויו3 בתחילתו קשה על האד3 
מאד מאד העבודה שהוא צרי6 לעשות בזה היו3. ומחמת זה 

רבי3 נמנעי/ מעבודתו יתבר6, ודוחי/ ומטעי/ את עצמ3 בכל יו3 
ויו3, שאומרי3: היו! קשה לי להתפלל! היו! לבי אטו!! 

היו! יש לי מניעות ובלבולי! אלו! וכ/ מזדמ/ לו כמעט בכל יו3 
ויו3, עד שמחמת זה רבי3 מזלזלי/ בדברי3 העומדי3 ברומו של 

עול3, ומאי ניהו? תפילה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והתפילה 
דומה עליה3 למשא, וחפצי3 לפטור התפילה מעליה3, וכל זה 

מחמת שאינ3 מביני3 ואינ3 משימי3 אל לב3 לראות היטב 
שבכל יו3 ויו3 הוא כ6, כי כל יו3 בתחילתו הוא קצר ובא 

להאד3 במצר ובצמצו3 גדול, והקדושה והעבודה שהוא צרי6 
לעשות בזה היו3 עדיי/ היא נעלמת במצר גדול ובקטנות גדול 

מאד. 
 

" אבל האד3 צרי6 בכל יו3 להיות גיבור כארי וכו', 
להתגבר להארי6 ולהרחיב את היו3 וליל6 בכל שעה מקטנות 

לגדלות, דהיינו להגדיל כל שעה ושעה מהיו3 בתוספת קדושה 
יתרה, שזה עיקר העבודה, מה שצריכי/ בכל עת לצאת ממוחי/ 
דקטנות למוחי/ דגדלות. וזה עיקר יציאת מצרי3 שאנו צריכי/ 

לזכור בכל יו3 ויו3, כי בכל יו3 אנו צריכי/ להשתדל לצאת 
ממצר למרחב, שזהו בחינת: מ6 המצר קראתי י5ה, ענני 

במרחב, שזה עיקר אריכת ימיו של האד3 כנ"ל (הלכות גניבה ג' 
+ אות י').  

 

"  כי בגלל הדבר הזה יברכ% ... 
(אוצר היראה + ממו/ ופרנסה רנ"ד) 

כל זמ/ שאי/ האד3 נופל עדיי/ לתאוות ממו/, ואינו נטרד 
עדיי/ כל כ6 בטרדת הפרנסה וחמדת הממו/ ותאוות הנגידות 

והעשירות, א; על פי שהוא משוקע בתאוותו, עדיי/ אפשר לדבר 
עמו ביראת שמי3 ולהמשיכו ולקרבו אל ה' יתבר6, ולהוציאו 
מתאוותיו הרעות. אבל כיוו/ שנופל ונשקע בתאוות ממו/, אזי 

קשה מאד אפילו לדבר עמו מהתכלית באמת כראוי, כי מוטרד 
מאד כל ימיו, ומחשבתו מבולבלת מאד כל ימיו מרבוי דאגתו 

והצטרכויותיו המרובי3 שהרבה עליו בעצמו, בפרט כמו ששכיח 
עכשיו בעוונותינו הרבי3, שכל אחד רוצה דייקא להרבות צרכיו 

ולהתנהג בדר6 הנגידי3. 

" אפילו עניי3 ואביוני3 וקטני3 במעלה מסתכלי/ בכל עת 
להתנהג בגדולות, במלבושי3 נאי3 ודירות ובכלי3 נאי3, בפרט 

מי שיש לו עשירות קצת, שהוא עכשיו עני ביותר, כי תכ; שיש 
לו איזה ס6 ממו/ ועשירות קצת, הוא מרבה כבוד ביתו, עד שיש 

לו דחקות פרנסה יותר מבזמ/ הקוד3 לפי דעתו. 
 

" וכשתובעי/  אותו  לצדקה  הוא  משיב מיד:  אי  אתה 
יודע  שעכשיו  בצוק  העתי!,  ולא  כימי!  הראשוני!  עכשיו, 

כי  המשא  ומת6  נלקה  ונתמעט,  ואי6  מרוויחי6  כי  א! 
פרנסה  בדוחק!  כי צרכיו מרובי3 מאד, והוא שוכח חסדי ה', 

שזה סמו6 זמ/ לא כביר אשר הרוויח כל זה הס6, כי רוב 
העשירי3 היו בהתחלת3 עניי3 ומשרתי3 ונאמני3, וה' יתבר6 

הקימ3 מעפר ומאשפות ונת/ לה3 עשירות, לכל אחד כפי מה 
שנת/ לו ה' יתבר6, ועינו לא תשבע מכל זה ודאגותיו מרובות 

מאד מגודל רבוי צרכיו שהרבה על עצמו, כאילו הוא נולד ע3 כל 
זה וכאילו חייו תלויי3 בזה, ונדמה לו שאי אפשר לקמ> בשו3 

דבר. 
 

" רק בדבר אחד הוא מקמ> דהיינו בצדקה, שכשתובעי/ 
אותו לצדקה הוא משיב: צרכיי מרובי! מאד והפרנסה דחוקה 
עכשיו! ולא ישי3 אל לבו, לא דעת ולא תבונה לאמר: אדרבא, 

מאחר שצרכיי מרובי3 כל כ6, בודאי אני צרי6 להרבות 
הצדקה! כי זאת יודעי3 ומאמיני3 הכל שהכל מה' יתבר%, ואי 
אפשר לשו3 אד3 להרוויח אפילו פרוטה כל שהוא, רק בישועת 

ה' וחסדיו הנפלאי3. 
 

" וה' יתבר6 הזהירנו על זה כמה פעמי3, לחוס על דל 
ואביו/ ולתת לו בעי/ יפה, והבטיחנו על זה: כי בגלל הדבר הזה 

יברכ% וכו' (עיי/ פני3, שמרבה לדבר בגאות העשירי3, שאי/ 
לה3 רחמנות על העניי3 וכו', אדרבא חורקי3 שניה3 עליה3 

וכו', וכאילו כל העשירות והגדולה מגיע רק לה3 וכו'). 
 

" ובאמת כל הטרדות והבלבולי3 של כל העול3, ה/ 
העשירי3 או בינוניי3, ה/ שאר האנשי3 הרודפי3 אחר הממו/ 

והפרנסה ביגיעות גדולות וטרדות ויסורי3 ודאגות הרבה, כל זה 
נמש6 רק ממניעת הצדקה, מחמת שאי/ נותני/ צדקה ברווח 

ובפיזור גדול, שעל ידי זה מתגבר עליה3 תאוות ממו/ והקללה 
של בזיעת אפי% תאכל לח!, בעיצבו6 תאכלנה, שהיא טרדת 
רדיפת הממו/, עד שאי/ לה3 חיי3 כלל, כי הממו/ מכלה ימי 
חייה3 ממש ועוקרת אות3 משני עולמות, כי אי אפשר לשבר 

בשלמות תאוות ממו/ ולהנצל מכל טרדת הממו/ והפרנסה, כי 
א3 על ידי צדקה (הלכות קידושי/ + הלכה ג' + אות ד'; ועיי/ 

ברית אות ק"י). 

לזכרו/ נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר, זצ"ל 

בסייעתא 
דשמיא 

עלו/  מס' 
תע"ו 



 

(השמטות, כ"ז) 

☺ כשהיה מוהרנ"ת ז"ל נוסע על האוקראינא ע3 רבי נחמ/ 
מטולטשי/ ז"ל, היה לה3 בדר6 באיזה כפר אחד מאנשי 

שלומנו, שהיה מקרב3 מאד בכל כחו, והיה יודע הזמני3 שה3 
רגילי3 לנסוע, והיה מקדי3 לה3 על הדר6 ולוקח החבילות על 

כתפו, ומביא את מוהרנ"ת ורבי נחמ/ מטולטשי/ לביתו ומשמש 
אות3 בכל צרכ3, באכילה ושתיה ולינה, וג3 באיזה מטבע. 

 
☺ ופע3 אחת נעשה, לא עלינו, 'יורד' גדול, עד שלא היה לו 
אפילו לאכול, והיו מוהרנ"ת ורבי נחמ/ מטולטשי/ בדר6 ושמעו 

ממצבו, ורצו לחש6 [להימנע מלעבור] הדר6 של זה הכפר כדי 
שלא להטריחו. אבל הוא כבר ידע הזמני3 שה3 נוסעי3, ועמד 
על א3+הדר6 ולא הניח3, עד שהביא3 לביתו וער6 לה3 שולח/ 
לאכול. וה3 לא רצו, כי שמא היא סעודה שאינה מספקת, אבל 
הוא בכל מיני בקשות בקש אות3 שיחוסו עליו ויאכלו. על+כ/ 

באי/ בררה, כדי להחיותו בזה, התחילו לאכול, אבל 
המרק לא היה מומלח ולא מושמ/ ומוטע3 כהלכה, 

ולא היה לו טע3. והוא אמר לה3: אכלו, אכלו, זה 
ח3, ובחו> קר מאד, את3 תתחממו כראוי! 

 
☺ ומוהרנ"ת אכל, אבל רבי נחמ/ 

מטולטשי/ לא יכול לאכול מאכל כזה. 
ואמר לו מוהרנ"ת: תפעל בעצמ6 

שהמאכל טוב וטעי3! והתחיל 
לקיי3. ואמר רבי נחמ/ 

מטולטשי/, שממש 
טע3 בזה טע3 כל 

המאכלי3, כי 
העיקר היא 

ההרגשה במוח, 
וכאשר האד3 פועל 

אצל עצמו שזה טוב, 
אזי מרגיש באמת שזה טוב. 

 

 

 

(תקנ"ו) 

$ על מה שספרו לפניו מגדול אחד שלמד 
מאה ותשעה+עשר (איני זוכר א3 למד מאה 

ותשעה+עשר דפי3 גמרא בכל יו3, או א3 חזר מאה 
ותשעה+עשר דפי3 בכל יו3) ואמר שזה מעט. ורמז 

בדבריו מעט + גימטריא מאה ותשעה+עשר. 
 

 

 

(לקוטי עצות + צדקה, ח'+י"ד) 

% צדקה הוא תיקו/ הכללי של המשא ומת/, וצרי6 שיכוו/ 
בכל הלו6 והלו6 ובכל דבור ודבור שהוא הול6 ומדבר בשעת 

המשא ומת/, שכוונתו בהלוכו ובדבורו וביגיעתו בהמשא ומת/, 
הכל הוא כדי שית/ צדקה מהרווח שירוויח במשא ומת/ זה, וזה 

עיקר תקונו של המשא ומת/. 
% על+ידי צדקה נתרומ3 המוחי/, ויש לו פרנסה. 

% על+ידי צדקה יכולי/ לדבר דבורי3 המאירי3 בתורה. 
% על+ידי צדקה וחסד מכניעי/ חכמות חיצוניות וניצולי/ 

מעול מלכות, וזוכי/ להשגת אלקות. 
% על+ידי  שמקבלי/  תוכחה  ומוסר  ממוכיחי  אמת,  א; 

על  פי  שתוכחת3  בדר6  בזיו/,  על  ידי  זה  זוכי/  לעשות 
צדקה  וחסד. 

% הצדקה מנהגת כל גלגלי הרקיע, ועל ידה נשפעי/ כל 
הברכות, אבל אי/ שלמות להברכות כי א3 בשבת שהיא בחינת 

אמונה, כי עיקר חשיבות הצדקה היא האמונה, ועל כ/ עיקר 
התנוצצות אור הצדקה ושלמותה אינו אלא בשבת שהיא בחינת 

אמונה. 
% ית/ צדקה קוד3 שיצא לדר6, ועל ידי זה יהיה ניצול שלא 

יהיה עיכוב וצער בדר6. 
 

 
 

(לקוטי תפילות א', ל"א) 

& ... וזכני ברחמי6 הרבי3 לת/ צדקה הרבה לעניי3 הגוני3 
הרבה, ואזכה להרבות בצדקה מאד, בפיזור גדול מאד, ותעזרני 

לקיי3 מקרא שכתוב, פזר נת6 לאביוני! צדקתו עומדת לעד. 
ותזכני לצדקה של שבת, שאזכה לת/ לעניי3 הגוני3 על צרכי 
שבת קודש, ולהכניס אורחי3 הגוני3 על שולחני בכל שבת 

קודש, ואזכה להמשי6 עלי קדושת שבת תמיד, 
ועל+ידי+זה אזכה לאמונה שלמה להאמי/ ולבטוח ב6 

תמיד, ולפזר ממו/ הרבה לצדקה, בלב טוב 
ובשמחה גדולה, עד שתהא חשובה לפני6 מאד 
מצות הצדקה שלי, על+ידי האמונה השלמה 
שתזכני, שהיא עיקר החשיבות והשלמות 
של הצדקה ושל כל התורה כולה. ויקוי3 

בי מקרא שכתוב, והאמי6 ה' 
ויחשבה לו צדקה, ואזכה 

שתאיר אור הצדקה שלי 
באור גדול על+ידי 

קדושת שבת קודש, 
ויקוי3 מקרא 

שכתוב, וזרחה 
לכ! יראי שמי 

שמש צדקה ומרפא 
בכנפיה. 

 
& ותצילני ברחמי6 הרבי3 

מסכנת דרכי3, ותשמרני ותצילני 
מכל מיני צער ויסורי/ ועיכוב בדר6, ומכל 

אורב ואויב ומסטי/, ותהיה תמיד עמי 
בשבתי בביתי ובלכתי בדר6, בשמ6 אצא 

לדר6 לשלו3 ובשמ6 אעבור הדר6 בשלו3, 
ואשוב לביתי לשלו3, ותציליני מכל מיני הזיקות 

והפסד בדר6, בגשמיות וברוחניות, בגו; ונפש וממו/, 
ושמור צאתנו ובואנו לחיי3 טובי3 ולשלו3 מעתה ועד 

עול3, ותזכני לת/ צדקה קוד3 צאתי לדר6, כמו שכתוב, צדק 
לפניו יהל% ויש! לדר% פעמיו. ועל+ידי+זה תכו/ לפני הדר6. 

ואתה ברחמי6 הרבי3, תל6 לפני להנחותי הדר6 אשר אל6 בה, 
ותאיר לפני באור6 הגדול, ותביאני ותגיעני למחוז חפצי לחיי3 

ולשלו3 כרצונ6 הטוב. 
 
  

 

(אוצר היראה + צדקה וגמילות חסדי3, ל"א) 

' הצדקה דקדושה היא בחינת לבושי קודש, שמגיני/ 
ומצילי/ מ/ הסטרא אחרא סטרא דמותא, כמו שנאמר: וצדקה 

תציל ממוות. אבל הצדקה של הנואפי3 והרשעי3 שה' יתבר6 
מכשיל/ בעניי3 שאינ3 מהוגני3, על כ/ בודאי אי/ לצדקת3 כח 

להג/ ולהציל כי אינה נקראת צדקה כלל, רק נקראת בש3 
מכשול, כמאמר רבותינו ז"ל הכשיל! בעניי! שאינ! מהוגני!, 

ועל כ/ ה3 ערומי3 בלי לבוש. 

 one`

 one`
 dpyd y`x

אחד אמר לפניו (לפני רבינו הקדוש): שהיה 
ניחא לו יותר, להיות אצלו על שבת תשובה, ולא 

  על ראש השנה. כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש. 
         וגם אין לו אכסניא טובה לאכול וללון. ומחמת זה, דעתו מבולבל 

    מאד, ואינו יכול להתפלל בכוונה. על כן היה טוב לפניו יותר, להיות אצלו 
                            בזמן אחר ולא בראש השנה. 

 

השיב לו רבינו זכרונו לברכה, בזה הלשון: 
              אם לאכול, אם שלא לאכול, אם לישן, אם שלא לישן, 

אם להתפלל, אם שלא להתפלל 
(היינו שלא להתפלל בכוונה כראוי) 

 

אך ורק, שתהיו אצלי על 
ראש השנה ! 

 

 ji` didi
 didiy
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