פרשת פנחס  -נא לשמור על קדושת הגליון

לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר ,זצ"ל

תע"
א

בס"ד

! בקנאו את קנאתי ...
)לקוטי הלכות  +ברכות השחר ה' ,צ"ד(

אפילו עכשיו ,שכבר ניתנה תורה ,ויש
לכל אחד בחירה כפשוטו ,א 5על פי כ4
בענייני עצות ,אי 8לזכות לקיי 6את דברי
התורה ,ובאיזה דר 8צריכי 4ליל ;8א6
בדר 8המחקרי 6וכו' ,א 6בדר8
המקובלי 6וכו' ,וכ 4למי להתקרב וכו',
בכל זה צרי 8האד 6להבי 4מעצמו.
! וא 6יסתכל על תכליתו הנצחי ,בעי4
האמת לאמתו ,בודאי יזכה להבי 4באיזה
דר 8יל 8ולמי להתקרב ,בבחינת )תהלי6
ל"ב( :אשכיל +ואור +בדר +זו תל +איעצה
עלי +עיני וכו' .וכמו שכתוב בהתורה כי
מרחמ 6וכו' ,שיש רמזי 6שה 6בחינת
ידי 6שיש בי 6החכמה ,שמה שאי 4יכולי6
לגמור בדיבור גומרי 4בידי 6ברמזי,6
בחינת נטיתי ידי וכו' ,עיי 4ש) 6לקוטי
מוהר" 4ב' ,סימ 4ז'(.
! וכל זה הוא בחינת נדר שנודר
מעצמו מדעתו בשביל פרישות ,שזהו
בחינת פינחס ב 3אלעזר בחינת כל
המקנאי 4קנאת ה' צבאות שמבואר בדברי
רז"ל הנ"ל ,שאי 4מורי 4לה 6בפירוש .רק
אמרו בדר 8כלל הבועל ארמית קנאי4
פוגעי 4בו ואי 4מצווי 4ומורי 4בפירוש .רק
מי שרוצה לקנאות קנאת ה' צבאות יבא
ויזכה וכו' .וזה בחינת צדקה של בעלי
צדקה האמתיי 6שאינ 6נותני 6בשביל
כבוד ותפארת או מחמת טבע 6רק נותני6
בשביל ה' יתבר.8
! והעיקר להחזיק עוסקי 6בתורה
כשרי ,6אנשי אמת .וצריכי 6לית 4צדקה
יותר מכח ,6באופ 4שיבנו איזה בני4
דקדושה שיהיה לו קיו 6לעול ,6וכמו
שפירש רש"י על פסוק )קהלת ה'( :אוהב
כס 8לא ישבע כס 8ומי אוהב בהמו 3לא
תבואה ג 9זה הבל ,ופירש רש"י שאפילו
א 6עושה מצוות ,א 6אינו עושה מצוה
שיהיה לה קיו + 6כגו 4בני 4בית הכנסת או
ספר תורה וכו'.
! וכמו שמצינו כמה פעמי 6בכמה
עיירות שהיה חסר לה 6צרכי רבי 6כגו4
בית המדרש או מקוה ,והיה קשה לקב<
מההמו ,4וקפ< אחר ועשה משלו צדקתו
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עומדת לעד .או אפילו שאינו עושה משלו,
רק שהוא מתעורר מעצמו לעסוק בזה,
לנגוש כל אחד ולסבול הרבה בזיונות
ושפיכות דמי 6מכל אחד ,וטורח העסק
והבני 4וכו' ,והוא מקבל על עצמו כל זה
בשביל המצוה הקיימת לעד ,שזהו גדול
מאד כי גדול הְמַעֵ=ה יותר מ 4העושה ,כמו
שאמרו רז"ל )בבא בתרא ט'( .ובלבד
שיהיה כוונתו לש 6שמי 6לא להתייהר
ולקנטר ,חס ושלו.6
! מכל שכ ,4כשאד 6עוסק בזכות
הרבי 6הגדול מאד שעוסק במצוה שאי4
לה תובעי 4שהוא זכות הרבי 6מאד ויש לו

)כמו הקאפעליוש ]מגבעת[ והקאפטע4
]מעיל[( ,כדי שלא יוכל ליל 8למוהרנ"ת
לשלוש סעודות .והיו לו יסורי 6גדולי6
ולא ידע מה לעשות ,ובער בלבבו :אי+
לא יהיה אצל מוהרנ"ת? והיה לה6
מלבוש של ערלי ,6ולבש אותו ,והל8
כ ,8בלי כובע עליו 4ובלי מנעלי6
ובמלבוש עב של גויי 6הנ"ל ,למוהרנ"ת
ז"ל )אז היה בקי<( ,והל 8כ 8דר8
הרחובות ,עד שבא למוהרנ"ת ז"ל
)ומובני 6ממילא הבושות
ושפיכות+דמי 6שהיו לו ,כי הוא היה
הנכבד והחשוב מבני הנעורי 6שבעיר,
כנ"ל(.
☺ וכשראה אותו מוהרנ"ת ז"ל כ,8
הבי 4מה זאת .ענה ואמר לו :מקרה זה
עוד יהיה ל +לתועלת ,וכו' וכו' .וכל
ימיו היה מקורב למוהרנ"ת ז"ל .וספר
חברו ,הר"ר אברה 6בער ,נכד רבינו
ז"ל ,שאחר פטירתו ראה אותו שהיה
נושא שק ע 6אבני 6על כתפו ,ושאל
אותו :מה זאת ,ואי +עבר עליו ש?9
והשיב לו ,שכאשר נפטר לא היו דני6
אותו ולא בא למנוחתו ,והיו לו יסורי6
גדולי 6מזה.

הרבה יסורי 6ומניעות ובזיונות וכו'
בשביל זה אבל כוונתו לשמי 6בשביל
האמת לאמתו שכל זה הוא בחינת קנאת
ה' צבאות ...

)סיפורי + 6השמטות ,כ"ב(

☺ מר' שמשו ,4תלמיד מוהרנ"ת
)שהוא היה זקנו של ר' שמשו 4ז"ל
מאומ 4ועל שמו נקרא ,ומצבתו ביחד
ע 6רבי נפתלי ,תלמיד רבינו ז"ל,
באומ ,4על בית+הקברות החדש( ,שהוא
היה מקורב למוהרנ"ת )ר' נת (4ז"ל,
והוא היה מבני הנעורי 6החשובי6
והנכבדי 6בעיר ,ואביו ומשפחתו היו
מתנגדי 6ומונעי 6אותו מאד מליל8
למוהרנ"ת ,והוא לא השגיח עליה6
כלל.
☺ פע 6אחת בשבת ,לקחו את
המנעלי 6ואת המלבושי 6העליוני6

☺ ושמע אומרי 6אי 8שבזה המקו6
הולכי 6דר 8ש 6תלמידי רבינו ז"ל,
ועל+כ 4רצי 6כמה נשמות שיעשו לה4
טובה .ור< ג+6כ 4בכל כוחו ,עד שבא
לש 6וראה את רבי שמואל אייזיק עובר
דר 8ש ,6ובקשו שיעשה לו טובה.
והשיב לו ,שעוד מעט יעבור רבי נפתלי,
אולי יעשה לו טובה .ואחר+כ ,8כשעבר
רבי נפתלי ,ובקשו ג+6כ ,4והשיב לו,
שעוד מעט יעבור מוהרנ"ת ,והוא בודאי
יעשה לו טובה.
☺ וכ 4היה ,ועבר מוהרנ"ת ,והתחיל
לבכות לפניו והזכיר לו אי 8שהיה
ממקורביו ,ומאותו השבת ,ושאמר לו:
הדבר עוד יהיה ל +לתועלת .והחזיק בו
להוליכו להיכל רבינו ז"ל ,ולא הניחו
אותו להיכנס ,עד שיזכ 8אותו מקוד6
חודש ימי .6ואחר+כ 8טבלו אותו בנהר
די+נור ,ובפע 6ראשו 4הרגיש כל מיני
יסורי 6שבעול ,6ונפלה ממנו כל
גשמיות וחיזו דהאי עלמא ,ובשאר
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הטבילות הרגיש כל הטעמי6
והתענוגי 6וטע 6ג+4עד .4ואחר+כ8
הכניסו אותו להיכל ,אבל נשאר עליו
החטא ,שהוא בעל+חוב לר' אברה 6בער
הנ"ל ,שהיה חייב לו כס ,5ועל+כ 4הוא
הול 8וכמו משא על כתפו ,ובקשו
שימחול לו ,וכ 4עשה ומחל לו ,ובא
למנוחתו.

)לקוטי עצות  +צדקה ,א'(

 $צרי 8להפריש צדקה קוד 6התפלה,
ועל ידי זה נצולי 4ממחשבות זרות
שבתפלה ויוכל להתפלל כראוי ,שלא יטה
מ 4הצד לא לימי 4ולא לשמאל ,רק יכלכל
כל דבריו במשפט )לקוטי מוהר" ,4סימ4
ב'(.

סבא דסבי ,4בחיר מבחירי צדיקייא,
שבעוצ 6גדולתו ונוראות כחו יכול לתק4
הכל ,אפילו נפשות פגומות ומקולקלות כל
כ 8שאי אפשר לה 6להתק 4בשו 6פני.6
& א 5על פי שתוכחה הוא דבר גדול,
להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו
מתנהג כשורה ,א 5על פי כ 4לאו כל אד6
ראוי להוכיח .כי על ידי תוכחה של מי
שאינו ראוי להוכיח ,אזי לא די שאינו
מועיל בתוכחתו ,א 5ג 6הוא מבאיש ריח
של הנשמות השומעות תוכחתו .כי על ידי
תוכחתו הוא מעורר הריח הרע של
המעשי 6הרעי 6והמידות הרעות של
האנשי 6שמוכיח ,6ועל ידי זה הוא
מחליש הנשמות שלה.6
& אבל קול המוכיח הראוי מחזק כח
הנשמה ,כי הוא מוסי 5ונות 4ריח טוב
בהנשמות על ידי קול תוכחתו ,וזוכי4
לאמונה בשלמות .ועל ידי זה נתרבה כבודו

)לקוטי תפילות א' ,ב'(

 %ותזכה אותנו ברחמי 8הרבי 6לת4
צדקה לעניי 6מהוגני ,6ותזמי 4לנו ממו4
ברווח ,ועניי 6הגוני 6לזכות בה .6ועוז
מל +משפט אהב אתה כוננת מישרי,9
משפט וצדקה ביעקב אתה עשית .כי ממ+
הכל ומיד +נתנו ל .+עושה צדקות ע 6כל
בשר ,עשה עמנו צדקה ,ותזכה אותנו
ברחמי 8להיות בכלל עושי צדקה ,ותסיר
רוע לבבנו ,למע 4נזכה לת 4צדקה בשמחה
בסבר פני 6יפות ,ולא ירע לבבנו בתתנו לו.
פתוח נפתח את ידנו לו לתת לעני ואביו 4די
מחסורו אשר יחסר לו .ונפק לרעב נפשנו
וערו 6נכסה בגד .ובגלל הדבר הזה תברכנו
ה' אלקינו ,ותעזרנו לסדר תפלתנו לפני8
בתכלית השלמות .ותהיה תפלתנו זכה
ונכונה בלי שו 6מחשבות זרות ,למע 4לא
יהיה שו 6מס 8המבדיל בי 4תפלתנו
וביני.8

& הזמ 4הול 8והומה וסוער ור<
ופורח מאד יותר מצילו של עו 5הפורח
באוויר והגו 5אפשר עכשיו בא יומו .ומה
נעשה ליו 6אחרו ?4אי 4חכמה ואי 4עצה כי
א 6לברוח לצדיק האמת ,זק 4שבזקני,6

' ופע 6אחת ,ספרו לפניו מצדיק
אחד שאמר על הרב המגיד הקדוש רבי דב
הנ"ל ,שבכל הסתכלות שהיה המגיד
זכרונו לברכה מסתכל ,ראה כל השבעה
רועי .6והשיב רבנו זכרונו לברכה :על
המגיד זכרונו לברכה יש להאמי 3הכל ,וכ4
עוד הפלגות גדולות שהפליג בעניי 4קדושת
המגיד זכרונו לברכה .ואי 4כא] 4מקו[6
לבאר ,6והרוב נשכח מאתנו ואי 4צרי8
לומר אי 8שהפליג בקדושת מדרגת
הבעל+ש+6טוב זכרונו לברכה בלי שעור
וער 8כלל .וכשאמר )בלקוטי תנינא סימ4
ע"ב( מעניי 4המנהיג שצרי 8איש שיהיה
קדוש ופרוש גדול בבחינת קדושת
ופרישות משה רבנו עליו השלו ,6אמר אז:
וסמו +לימינו היה הבעל;ש;9טוב זכרונו
לברכה וכו'.

אי 3צדקה
נחשבת כמו
צדקת הדפוס
בכל סניפי הדואר
חשבון 89-2255-7

)אוצר היראה  +צדקה וגמילות חסדי ,6כ'(

יתבר 8מאד .כי עיקר כבוד ה' יתבר 8הוא
כשבני אד 6מחו< לקדושה מקרבי 6את
עצמ 6לפני 6מהקדושה ,זהו עיקר כבוד ה'
יתבר ,8וכדי 4אתעלא ואתייקר שמא
דקודשא ברו 8הוא עילא ותתא .ועל ידי זה
ממשיכי 6שלו 6בעול.6
ישראל דב אודסר .טבריא

)מספר אAי הנחל  +מכתב ז'(
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& חמדת לבי הנחמד מפז ומפניני,6
ה' יארי 8שנותיו בנוע 6העליו 4באופ4
שיסלק ויבטל חכמתו ושכלו נגד מתיקות
אור הדעת של הצדיק החכ 6האמיתי.
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]אחי היקר ,אהה! אנחנו יושני !6עד מתי
נישו.[!?4

שאמר שהיה זוכה למדרגת הבעל+ש+6טוב
זכרונו לברכה .ושמעתי מאחד מחשובי
אנשי+שלומנו ,שספר עמו רבינו זכרונו
לברכה מקדושת הרב הנ"ל בסמו 8אחר
פטירתו זכרונו לברכה ,ואמר עליו שהיה
חד בדרא ]יחיד בדורו[.

)תקנ"ג(

'  ...שמעתי שפע 6אחת ספרו לפניו
זכרונו לברכה אודות הרב דקהילת
ברדיטשוב ,שלא רצה ליל 8למקוה בבוקר
של חג השבועות עד שיראו לו המרכבה
שראה יחזקאל .והתפלאו העול 6מאד על
זה ,וגער בה 6רבינו זכרונו לברכה ואמר:
ומה זאת לפלא כל;כ +בעיניכ 9הלא ג9
יחזקאל היה ב 3אד 9וכו' ,כמבואר במקו6
אחר .וכבר מבואר במקו 6אחר ההפלגות
שהפליג בשבח מעלת קדושת הרב הנ"ל.
ושמעתי שאמר עליו שאלמלא מה שהוא
יושב בברדיטשוב וכו' היה זוכה על+ידי
עבודתו הגדולה למדרגת הרב המגיד
זכרונו לברכה ממזריטש .ויש אומרי6

( כל הטוב שהאד 6זוכה לעשות בזה
העול ,6הוא באמת הכל מאתו יתבר ,8כמו
שנאמר מי הקדימני ואשל ,9וכתיב כי
ממ +הכל ומיד +נתנו ל ,+א 8א 5על פי כ4
צריכי 4על כל פני 6איזה אתערותא
דלתתא ]התעוררות מלמטה[ ,כי כל זה
העול 6ע 6כל העולמות התלויי 6בו ,בפרט
בזה האד ,6הכל נברא רק בשביל זה
כידוע.
( וכלל אתערותא דלתתא הוא
בחינת מעשה הצדקה ,ועיקר הצדקה היא
כשזוכי 4לת 4לעניי 6הגוני 6הנכללי6
בהצדיק האמת ,שאצל כל מי שמקבל הוא
נות 4לו ביותר ,שזה בחינת מה שאמרו
רבותינו ז"ל :יותר ממה שבעל הבית
עושה ע 9העני ,העני עושה ע 9בעל
הבית .וצריכי 6לבקש מאד מה' יתבר8
ולהרבות בצדקה מאד ,עד שיזכה למצוא
עניי 6הגוני 6כאלה ,כמו שאמרו רבותינו
ז"ל על פסוק מה יקר חסד +וכו' .וג 6כל
העבודות ומעשי 6טובי 6שעושי ,6הכל
נקרא בש 6צדקה ,כמו שנאמר וצדקה
תהיה לנו וכו' ,אבל כל ההתחלות הוא
ממצוות צדקה לעניי 6ממש ,ועל כ 4נוהגי4
כל ישראל לת 4צדקה קוד 6התפלה ,וכ4
קוד 6ראש השנה ויו 6כיפור מרבי4
בצדקה ,כי מש 6עיקר ההתחלה )הלכות
ראש השנה הלכה ו'(.
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