
ÌÂÏ˘Ï Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ÂÏ‡˘ÈÂ  ...) ז, יחשמות( 
 ואמרו רבותינו ,וישאלו איש לרעהו לשלום הנאמר במשה ויתרו... 

 משה קבל התורה , וכמה היו רחוקים זה מזה,ל מי הקרוי איש זה משה"ז
ר ממקום רחוק וטמא מאד כי לא הניח עבודה ימפי הגבורה ויתרו נתגי

יר רק שרצה יבא למשה שעדיין לא נתגבפרט בעת ש. זרה שלא עבדה
 כי כך דרכו של הצדיק הגבֹה ,ואף על פי כן קוראם איש ורעהו. רילהתגי

מאד שהוא בחינת משה שהוא מוריד את עצמו ומקרב את עצמו כל כך 
למי שיש לו איזה רצון להתקרב אל האמת הוא מקרב את עצמו אליו כל 

 הלכות -לקוטי הלכות ( .כך כאלו היה חברו ממש כאלו הם איש ורעהו
 )ב" כ-' בכור בהמה טהורה ד

  
È˘ÈÏ˘‰ ˘„…Á· ... )א, שמות יט( 

עיקר התגלות התורה הוא על ידי חסד ואהבה והשתוקקות וכסופין 
שעל ידי זה נעשין נֻקדות להאותיות ונצטרפין ונצטירין אותיות , דקֻדשה

כולם , רהוכל הצדיקים הקדמונים שהיו קֹדם קבלת התו, התורה לטוב
וזה , היו עוסקים רק בהשתוקקות וכסופין דקֻדשה להשם יתברך

עד שבא אברהם אבינו שהיה ראש , היה עיקר עבודתם
ועל ידי זה זכה בשלמות , למאמינים וראש לנמולים

שהם , ל"יותר לבחינת ההשתוקקות והכסופין הנ
בחינת חסד ואהבה שזה מדתו של אברהם 

חינת התגלות ומאז התחיל להתנוצץ ב. אבינו
ואחר כך עסקו בזה שאר האבות , התורה

עד שבא משה רבינו ', והשבטים ובניהם וכו
עד , עליו השלום עם דורו שהיו כולם צדיקים

שעל ידי ההשתוקקות והכסופין שלהם נצטירו 
ואז זכו לקבלת , כל אותיות התורה לטוב

לפי '  הלכות דם א-לקוטי הלכות ( .התורה
  )ה" מ-תורה  תלמוד -אוצר היראה 

  
¯‰‰ „‚� Ï‡¯˘È Ì˘ ÔÁÈÂ ... ) ב, יטשמות( 

כל החדושי תורה אמתיים הם צמצומים וכלים 
אך לזה . דה כראויינפלאים להמשיך על ידם אור האין סוף בהדרגה ובמ
כי צריכין לזה כלים . צריכין שיתחברו באהבה נפשות רבות מישראל ביחד

ים נשמות שמתחברים יחד שאי אפשר שיתתקנו כי אם על ידי אלפ, רבים
 והכל ,עד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי אור הגדול הזה, באהבה כאיש אחד

שזה סוד מה שמתן תורה לא היה עד , כפי התגלות האור והמשכתו
ל "שנתקבצו ששים רבוא מישראל יחד באהבה ובשלום כמאמר רבותינו ז

' וק שובה הל על פס"וכן אמרו רבותינו ז. 'על פסוק ויחן שם ישראל וכו
אין השכינה שורה על פחות משני רבבות ושני אלפים , רבבות אלפי ישראל

שהוא כפי הקבוץ של נפשות רבות , ל"כי הכל כפי המשכת האור כנ' וכו
 אות -'  תפלת המנחה ז הלכות-לקוטי הלכות (. מישראל באהבה ובשלום

  )ו" ט- שלום ואחדות - לפי אוצר היראה ד"נ
  

ÏÓÓ ÈÏ ÂÈ‰˙ Ì˙‡Â˘Â„˜ ÈÂ‚Â ÌÈ�‰Î ˙Î ... ) ו, יטשמות( 
אזי זכו הם בכל התורה ובכל , כמו שאחר שזכו ישראל לקבל התורה

ואפילו גר הבא להתגייר עכשיו ולקבל , העולם ומלואו התלויים בתורה
דהיינו על ידי , אי אפשר לו להתגייר כי אם על ידי ישראל, עליו עֹל תורה

ולא ,  מקים כל התורה והמצוותואם לאו אפילו אם, בית דין מישראל
ורחוק לגמרי מקֻדשת , אז אינו נחשב לגר, יתגייר על ידי ישראל דייקא

כמו כן להבדיל בקֻדשת ישראל בעצמן בעניין התקרבות . ישראל עדיין
אז , אז קֹדם שיש איזה צדיק אמתי בעולם, ישראל להשם יתברך באמת

אבל , כול להתקרבבוודאי כל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך באמת י
אז אי אפשר לשום , אחר שכבר נמצא צדיק אמתי מנהיג ישראל אמתי

 .כי אם על ידו דייקא, אדם להתקרב להשם יתברך באמת ובשלמות
 -לפי אוצר היראה ' אות ב - 'הלכות הפקר ונכסי הגר ג -לקוטי הלכות (

  )ג" רמ-צדיק 

 ˙‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙‡ ‰˘Ó ‡ˆÂÈÂÌÈ˜Ï‡‰  ...)יז, שמות יט( 
מעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם יתברך ואחר כך 

אף על פי כן יקר אצל השם יתברך ההתקרבות בעצמו אף : ענה, מתרחקין
הלֹא על : ואמר. אף על פי שאחר כך נעשה מה שנעשה חס ושלום. לפי שעה

ואיתא . יךילבבתני באחת מעינ): ט, שיר השירים ד( שעת מתן תורה נאמר
אלא שבעין השנית , מהו באחת מעיניך): נה-ים רבא אשיר השיר( במדרש

נמצא שבשעת מתן תורה כבר היה דעתם . כבר היו מסתכלין על העגל
לפרש חס ושלום ואף על פי כן היה יקר בעיני השם יתברך מאד 

כי זה בעצמו יקר . יךי לבבתני באחת מעינ:כמו שכתוב, ההתקרבות בעצמו
 )ג" קכ- ן"שיחות הר(. מאד בעיני השם יתברך

  
‰ ÈÎ�‡ 'ÍÈ˜Ï‡ ... ) ב, כשמות( 

ת הוא האמונה שהוא יסוד כל התורה ועיקר קבלת התורה והמצו
וכמו שאמרו , כל מצוותיך אמונה): תהלים קיט(כמו שכתוב , והמצוות
וצדיק באמונתו 'בא חבקוק והעמידן על אחת .): מכות כד(ל "רבותינו ז

' אנכי ה'שראל הוא בר עם יישד' לת דבר היועל כן תח', יחיה
' שהוא עיקר האמונה להאמין בה) שמות כ(' וכו' אלקיך

לֹא יהיה לך 'יתברך ולבטל אמונות כוזביות בחינת 
כי זהו ', וכו' לא תעשה לך פסל, אלקים אחרים

קר של כל יעיקר ההתחלה והתכלית והיסוד והע
לקוטי ( .קר הוא האמונהיכי הע, להוהתורה כ
  )' א-' חומים ה הלכות ערובי ת-הלכות 
  

  )עטאות , ן"שיחות הר(

כלי מים למשל ...     �     
ואחר , לו המים צלוליםילה נראה כאישמתח

כך כששופתין ומעמידין המים אצל האש 
 אזי מתבלבל המים ומעלה ,ומתחיל להתבשל

 ועולה כל הפסֹלת ,הרתיחה כל הפסֹלת שהיה במים
לת וצריך שיעמֹד אחד להסיר חלאת ופסֹ. למעלה

לו המים צלולים ילה נדמה כאיומתח. המים בכל פעם
 ואזי ; ואחר כך נראה הפסֹלת שבמים העולה בכל פעם למעלה,לגמרי

 אזי אחר כך נשארין המים ,כשמסירין בכל פעם חלאת ופסֹלת המים
כמו כן ממש קֹדם שמתחיל האדם לכנֹס . צלולים וזכים באמת כראוי

ין בו ומחמת שהם מעֹרבים מאד אין  אזי הטוב והרע מעֹרב,בעבודת השם
אך . נראה הפסֹלת והרע שבו כלל כי הם מעֹרבים יחד לגמרי הרע עם הטוב

 אזי מתחיל ,אחר כך כשמתחיל לכנֹס בעבודת השם ומתקרב לצדיק האמת
להזדכך ולהתברר ואזי עולה הפסֹלת והרע בכל פעם למעלה כמשל הנזכר 

 ואזי ,לאתו ופסלתו בכל פעםסיר ממנו חיוצריך שיעמֹד אחד שי. לעיל
  .ישאר אחר כך זך וצלול לגמרי באמת כראוי

היה אפשר להוציא הפסֹלת והרפש מיד מהאנשים שהיו בגשמיות 
אך מה יהיה אם יהיה מוציא הרפש . לה ונתקרבו להשם יתברךימתח

 על כן ההכרח להיות מתון . מאחר שמעֹרב הכל יחד,חויוציא הרפש עם המ
  .מעט מעט עד שיזדכך ,מתון
  

  )מה-מג,  דעת–לקוטי עצות (
ידי הכעס חכמתו מסתלקת -על����                                                                                                                                                                    

 .וצלם אלקים סר מעל פניו ואין לו פני אדם
היינו שצריך . ש בחינותוידי של- קיומו של הדעת הוא עלקריע����    

ם גם צריך להקדי; ללמד חכמתו לאחרים ולקרבם תחת כנפי השכינה
שיהיו דבריו , גם צריך לדקדק איך להוציא חכמתו; חטאו לחכמתו-יראת

ש וידי הדעת להמשיך של-ואזי זוכה על; ולא יהיו נבזים' דברי פי חכם חן'
  .ה ומלבושיםישתי, אכילה: שהם, השפעות

  
  
  

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

��ון�גניזה�העלון�טע-�ט"שעלון�מספר�ת���פרשת�יתרו–ד�"בס

��

  לזכות�לכל�הישועות���ְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנ���טוב�להגיד�ולשיר

 

 ..ושמחת עולם על ראשם .. 



כשהחכמה בקיומה ובשלמותה אזי יכול להכניע כל הצרים ����    
, יס אותם לעבודת השם יתברךהרודפים אחר חלושי הכח שבישראל ולהכנ

  .תא בשבת על חד תריןיזה זוכה לחדש חדושין דאורי-ידי-ועל
. החונן לאדם דעת, אלקינו ואלקי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה����    

ותזכנו , ותשפיע עלי חכמה בינה ודעת מאתך, שתחנני ברחמיך הרבים
ידי שלמות הדעת להמשיך -עד שיהיה לי כח על, לדעת שלם דקֻדשה

שהם כלולים בדעת , יה ומלבושיםיאכילה ושת, שהם, שה השפעותוהשל
אברהם יצחק , שה אבותוותעזרני ותזכני שיהיה דעתי נכלל בהשל. התורה
ולהכניס דעת , ואזכה לתורת חסד ללמֹד תורה על מנת ללמדה. ויעקב

ולקנות נפשות רבות להכניסם תחת כנפי , דקֻדשה בחברים ותלמידים
, ותשפיע עלי יראת שמים יראת חטא. באמת לעבודתךולקרבם , השכינה

, ותמשיך עלי שפע החן והחסד. ואזכה שתהיה יראתי קודמת לחכמתי
ותעזרני . ותהיה עם פי בעת הטיפי ודבורי עם בני אדם לקרבם אליך

, שיהיו דבורי דברי חן ותפארת, שאזכה לידע ולדקדק איך להוציא חכמתי
בים לשומעיהן באֹפן שיתקבלו דברי בעיני ויהיו דברי ער, ולא יהיו נבזים

ידי דבורי שתזכני לדבר בקֻדשה -ויתעוררו כולם לעבודתך באמת על, כל
כרצונך " דבר דֻבר על אפניו", דבורים יפים ונאים באמת לאמתו, גדולה
 .הטוב

שת ובזכות של, ובכן תזכני ברחמיך הרבים����    
ובכח משה רבנו עליו , אבותינו אברהם יצחק ויעקב

ותעזרני . ובזכות כל הצדיקים האמתיים, השלום
ותושיעני מעתה שאזכה לשמירת הברית 

ותעורר . באמת בקֻדשה ובטהרה גדולה
רחמי הצדיקים האמתיים שירחמו 

וילחמו בעדנו , עלינו על חלושי כח כמונו
רים ויכניעו וישברו ויפילו ויבטלו כל הצ

הרודפים אחרינו הנלחמים עמנו בכל 
ויכניעו ויכלו ויבטלו קליפת עמלק , עת

ממני ומעל כל עמך , שהוא פגם הברית
 .בית ישראל

עשה למען , רבונו של עולם����    
ועזרני מעתה שאזכה להתחכם , שמך

בחכמה אמתיית ולחוס על נפשי באמת 
להציל את עצמי מבאר שחת מן השאול 

י לשלל למלטה ותהיה לי נפש. תחתיות
למלטה , מעונשים קשים ומרים חס ושלום

ולקשר עצמי בקשר אמיץ . מחרפות ובושות גדולות
ואנצל כצבי מיד . ואמהר למלט נפשי, וחזק אליך באמת
חוסה עלי כרֹב רחמיך כרֹב , מלא רחמים. וכצפור מפח יקוש

וחנני , וזכני לשמירת הברית באמת. חסדיך כרֹב חנינֹתיך כרֹב ישועתך
חכמה , חכמה הטובה מכלי קרב, מאתך חכמה בינה ודעת דקֻדשה

ואחמֹל ואחוס וארחם על . אמתיית שאזכה להנצל על ידה מפח יוקשים
ואתה תהיה בעזרנו . ולא אלך עוד אחרי שרירות לבי הרע, עצמי מעתה

עד שנזכה בכחם לבטל קליפת , והצדיקים אמתיים ילחמו לפנינו. תמיד
ממנו ומזרענו , ולבטל פגם הברית, ו מן העולםלמחות שמו וזכר, עמלק

 מתוך תפילה –לקוטי תפילות ... (ומכל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם
  )ח"נ

  

  )על ראש השנה –ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  ...נגון כזה, עדן-גון מגןיזה הנ, איי יי יי...                         
זה . גון הזהי יתברך בהנרבנו הקדוש הוא יביא את עם ישראל להשם

  ! גוןי זה עולם הנ-גון יהנ
אני זוכר איך החזן עמד לפני העמוד וטען עם השם יתברך ככה , איי
  !מי ראה כזה.. יםיבשתי יד

, השנה-ורבי ישראל קרדונר היה מתפלל התפלה של ליל ראש
ויבין כל יצור כי אתה , וידע כל פעול כי אתה פעלתו"והדבורים של התפלה 

ומלכותו בכל , ויֹאמר כל אשר נשמה באפו השם אלקי ישראל מלך, תויצר
וכל מה שאני אומר . כלו אמונה ואמת וענוה, היה כלו התבודדות.." משלה

, אני שמעתי כמה שעות איך הוא בכה לפני השם יתברך. עוד לא מספיק
שהוא מתקן , השנה של רבנו-זה ראש, "וידע כל פעול כי אתה פעלתו"

מחזק , מחיה אותנו, והוא מחדש אותנו, אשים עצמנוינו מיאנח. אותנו
  ...אותנו

כל , השנה-גון של ראשיאני זוכר שאני חכיתי כל השנה לשמֹע את הנ
כי אתה שומע כל "השנה אני חכיתי לשמֹע החזן אומר השמונה עשרה 

השנה של -זה ראש, .."ואין דומה לך, ומאזין תרועה, ומאזין ומאזין, שופר
  .רבנו

זה פשוט כפול , גון וחברתי אותו ביחד עם ַנ ַנְחי לקחתי את זה הנאני
ַנ ַנְח .  ַנ ַנְח-עדיין לא שמעתי נגון כזה , כך יפה-גון כליהנ.. הו. לש מֻרבעומש

, השם מלך: "הוא מודיע, השנה-זה של רבנו של ראש, גון הוא חדשיזה הנ
  !גוןיזה הנ, "השם ימלֹך לעולם ועד, השם מלך
את רבנו , השם יתברך רחם עלינו ונתן לנו את הצדיק האמתמה ש, הוי
  ...השנה-ומה שהוא עושה מאתנו בראש, הקדוש
  !קון כזה שאין לנו מושגיעל ציון רבנו הקדוש זה ת' תקון הכללי'ה

אני נהר ", מטהר, והוא הכל מנקה, כל השנה עושים עברות ותאוות
  !" המטהר מכל הכתמים

הוא , השנה-הוא בא לרבנו לפני ראש, םכל אחד מלא כתמי, כל העולם
רבנו . השנה-אז רבנו הקדוש עושה לו כבר ראש, מספר לו כל הצרות

הוא מעביר אותם , השנה עם כל האנשים שלו-הקדוש עובר בליל ראש
-בני, כך שהוא עושה מאתנו חדשים-דין טוב כל-עורך. הראשונים במשפט

  ! עולם חדש, אדם חדשים
  ...אומן, קל ויפה, קל. 'אומן'המלה כך נעים -כל, אוי אוי
עכשיו ברוך השם נתגלה בעולם שיכול כל העולם לבוא לרבנו , עכשיו

  .מלוד לאומן, בשתי שעות ומחצה, ש שעותובשל. הקדוש לאומן
שמונים שנה היה סגור -כל העולם יודעים ששבעים, רואים נס כזה, נו

 ,תה שום אפשרות לחשב שיהיה פתוחיהילא , אומן
רואים שהקומוניזים היה . ועכשיו נפתח לכל העולם

הם כולם , ועכשיו הקומוניזים אינם, כך-חזק כל
תה עיר יחידה בעולם שאי יאומן הי .בקבר

. אדם-אפשר היה להגיע אילה שום בן
, לצרפת, אפשר היה להגיע לאמריקה

אנגלים .  לֹא-לאומן ; לכל העולם
 לאומן אי אפשר היה -חכמים , גדולים

, כי הם היו שונאים הדת. גיעלה
אם . השונאים לא נתנו להגיע לאומן

אחד הצליח להגיע לאומן היו כל 
היו מדברים , כל העולם, העתונאים

אחד הצליח להגיע .. הו: "מזה
  ".לאומן

האנשים היו מבקשים ויזה 
: והקומוניזם היו אומרים לכל העולם

! לֹא? לאומן, לאיפֹה אתם רוצים להגיע"
  " !אומן לֹא

סבלנו , ואנחנו הגענו לאומן בגנבה ובצער גדול
השנה היה לו -כל מי שבא לרבנו על ראש. הרבה מאד

 .וברוך השם כולם חזרו בשלום, נסים גדולים איך שנשאר בחיים
לא יודעים איפֹה . שילכו לרוסיה, שילכו אבל עכשיו רבנו אמר לקומוניזם

בלי , בלי כדור.  לקברהלכו כולם, לא נותר אף אחד מכל הקומוניזם, הם
  )ההמשך יבוא(... !הם הלכו לעולם ועד. בא הקץ שלהם, מלחמה
  

  ) מכתב צז- חלק ב -פר ִאֵּבי הנחל ס (

החושק ולוהב ולוהט להלהיב את לבו , מחמד עיני    �                    
רם ועליון על , נורא מאדופלא חדש , ואת לבבות ישראל אל המנהיג האמת

השופך עלינו מימי חכמתו ורפואותיו החדשים פלאי ,  הבוראכל פלאות
פלאות כדי לטהרנו מטמאת וֻזהמת שני קליפות החזקות והמרות של 

של שטות וטעות והבל ושקר גמור ועבודה , אפיקורסות ואמונות כזביות
המחבלים משחיתים , שמתגברים בהתגברות גדול ועצום מאד, זרה

אז אהפֹך "ויֻקים , מאתםישראל מהם ומֻטיציל עמו ' ה. ומחריבים העולם
  ".'לקרֹא כולם בשם ה, אל כל העמים שפה ברורה

ודרכיהם , פת עמלק רוצה להפֹך חכמת התורה לחכמתםיבחינת קל
הרעים שהם החכמות חיצוניות מביאים לאפיקורסות חס ושלום 

ומפסיקים ומרחיקים את העולם מהתורה ומהצדיק שיש לו כח המושך 
. יתברך' קותו יתברך למטה ולהמשיך את העולם לקרבם להלהמשיך אל

ואי אפשר לקבל את התורה כי אם כשמתרחקים מדרכיהם הרעים בכל 
כי הם מפסיקים ומעכבים ואינם מניחים להתקרב כלל , מיני התרחקות
יתברך הוא '  תקונם להחזירם למוטב ולקרבם להקריעו. להצדיק האמת

  .התוכחה של הצדיק האמתידי -ידי החסד שנתגלה על-רק על
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