בס"ד  -עלון תק"מ  -פרשת נח  -לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל

ובאת אל-התיבה ...

)בראשית ו' ,י"ח(
]לקוטי הלכות  -הלכות מילה ג' ,ז'[

]שיבחי הר"ן ,י"ח[

וזה שמובא בזוהר הקדוש ,שלא היה רועה נאמן כמשה שמסר נפשו
בשביל בני דורו ,כי נח לא ביקש רחמים כל כך ,ואפילו אברהם שביקש
והתפלל על אנשי סדום ועמורה וכו' ,אבל לא כמשה שמסר נפשו ביותר
ואמר :ואם איין מחני נא וכו' ,עיין שם בזוהר הקדוש.
כי באמת הצדיק הדור הכל תלוי בו ,כי לפי עוצם זכותו וקדושתו כן
יכול לגלות ביותר החסד הנעלם ,שעל-ידי זה החסד הוא יכול לקיים את
העולם בכל עת ,אפילו אם העולם רחוקים כמו שהם רחוקים ,ואיך שהוא
תמיד יש חסד הנעלם שאין מגיע לשם שום פגם כלל ,שעל-ידי זה יכולים
לקיים העולם תמיד ,אבל הכל תלוי בכח הצדיק הדור דייקא ,כי באמת ה'
יתברך ברא את העולם בחסדו לבד שהוא החסד הנ"ל ,בחינת עולם חסד
יבנה ,אבל אחר שברא העולם הכל תלוי בצדיק הדור ,כי כפי כחו ורצונו כן
מקיים העולם והכל תלוי בו.
ועל-כן ,אפילו בדור המבול ,אם היה אז
מי שיוכל לגלות החסד הנ"ל הנעלם ,כמו
משה רבנו עליו השלום ,היה באפשר
שיתקיים העולם גם אז .ומחמת שנח
לא מסר נפשו כל כך כמו משה ,ולא
היה מגלה החסד הנעלם אז ,על-כן היה
מבול בעולם והחריב כל העולם.

☺ ואמר ]רבינו הקדוש ,זצ"ל[ ,שאצלו איש ואשה שוין ,היינו שאין
מגיע לו שום צד מחשבה כשרואה אשה ,רק הכל שוה אצלו בעיניו ,כאילו
רואה איש .ואמר פעם אחת ,שאינו מתיירא לא מאשה ולא ממלאך .ובזה
יש הרבה לבאר ,כי מי שיש לו עדיין איזה צד פחד כל שהוא מהרהורי
אשה ,אפילו אם הוא נקי בזה ,רק שאינו נקי בתכלית הזיכוך ,ועדיין יש לו
איזה פחד כל שהוא מזה ,הוא צריך לפחוד ממלאך; אבל הוא ]רבינו
הקדוש ,זצ"ל[ התפאר ,שאין לו שום פחד מזה ,על כן אין לו פחד ממלאך.

ואפילו נח היה מוכרח להסתיר עצמו
בתיבה ,אף-על-פי שהרבה רווח והצלה
לפניו ,אבל מאחר שנתן רשות למשחית ולא היה
יכול להתגלות החסד הנעלם להגן עליהם ,על-כן אפילו
נח הצדיק היה מוכרח להיות סתום ונעלם ונסתר ,כי הצדיק הוא
בעצמו התורה בחינת החסד הנ"ל.
ועל-כן מחמת שלא היה בו כח לגלות החסד הנ"ל ,על-כן הוא היה
מוכרח להסתר מן העין בתיבה ,כדי שיהיה בהעלם כמו שהחסד הוא
עכשיו בהעלמה גדולה ,ועל-ידי זה לבד נשאר שארית בארץ שלא נחרב
העולם לגמרי.
אבל משה רבנו עליו השלום ,מסר נפשו מיד ,עד שהיה מגלה ומעורר
החסד הנעלם המקיים העולם תמיד ,עד שעל-ידי זה ביטל גזרתו יתברך
ונתקיים העולם ,אף-על-פי שעשו אז מה שעשו ,כי על-ידי החסד הנעלם
יכולין לקיים העולם תמיד כנ"ל.

☺ וזה מרומז קצת בדברי רבותינו זכרונם לברכה :אנא בשרא ,ואנת
אש — ואנא עדיפנא מנך ,שאמר רב עמרם חסידא אל המלאך ,ומובא
בדבריו ,זכרונו לברכה ,בהתורה "תקעו — ממשלה" ,סימן א' בלקוטי
תנינא ,עיין שם היטב ,והבן.

]אוצר היראה – רצון וכיסופין ,ט"ז[

עיקר התגברות כח המושך
דקדושה על כח המכריח שממנו
נמשכין כל התאוות והבלבולים והמניעות
וההתרחקות מן הקדושה ,הוא על ידי הרצון
והכסופין דקדושה .כי כשהוא נמשך ברצונו אל
האמת להשם יתברך ולצדיקי אמת ,אזי מתגבר שורש
כח המושך דלעילא .וזה שאמר התנא :רצוני לעשות רצונך
אלא שאור שבעסה מעכב ,ועל ידי זה בעצמו שהזכיר זאת
בתפילתו לפני השם יתברך ומעיד בפיו שכל המונעים והמסיתים
הם רק מבחינת כח המכריח ואין זה רצונו כלל .כי רצונו רק לעשות רצונך
 שהוא בחינת כח המושך דקדושה  -בזה בעצמו מגבירין כח המושךשיפעל פעולתו ,אף על פי שיש כח המכריח .אדרבא ,על ידי זה דייקא יהיו
נגמרים תקונים נפלאים ונוראים בבחינת נגד כל עמך אעשה נפלאות  -נגד
דייקא ,שהוא בחינת כח המכריח שהוא כח נגדי .וזה בחינת מה רב טובך
אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך  -נגד בני אדם דייקא )הלכות יום
טוב ה'  -אות ו'(.

]ליקוטי עצות  -תלמוד תורה ,כ"ח-ל'[
]אוצר היראה – מ"ה[

בארץ ישראל שם עיקר המקום המקודש שבו זוכין לבטל
את עצמו אל השם יתברך כראוי ,ולהמשיך אחר כך אור הרשימו
מהביטול הנ"ל לקשרה בלבו היטב כראוי .ועל כן הדר בארץ ישראל
דומה כמי שיש לו אלו-ה ,כי עיקר התנוצצות אלקותו שנמשך
מזריחת הרשימו הנ"ל הוא בארץ ישראל ,וכן עיקר קיום התורה
שנמשך מהזריחה הנ"ל הוא בארץ ישראל .ועל כן צריכין לסבול
יסורין קודם שבאין לארץ ישראל ,כי הוא אחת מהשלושה דברים
שבאין על ידי יסורים ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל ,כי הביטול הנ"ל
שמשם מאיר הרשימו הנ"ל ,הוא על ידי יסורין ,כמבואר בפנים
)הלכות מילה ה'  -אות י"ג(.

על-ידי תורה ותפילה זוכין לשמחה ,ועל-ידי שמחה זוכין לעזות
דקדושה ,ועל-ידי עזות דקדושה זוכין להתקרב לצדיקים אמתיים ,ועל
ידם זוכה לאמונה שלמה .ועל-ידי אמונה ,יש לו בחינת ידים לקבל מוסר
ממוכיחי אמת ,ועל-ידי זה נצולין מגרוש ומחלוקת ,ונתרבה שלום בעולם,
ונעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים .ואזי מתקן וחותם הקדושה
בבחינת חותם בתוך חותם.
צריך להתרחק מאד מלשמוע תורה מתלמידי חכמים שאינם
הגונים ,כי הם בחינת שדין יהודאין שהם מקבלין תורתם מהשדין שיש
להם תורה נפולה ,ועל-כן דרכם לומר תמיד דרושים נפלאים שנתקבלים
לפני ההמון ,וכל דבוריהם דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים .אבל אין
מקבלים תועלת מהם ,כי תורתם של אלו התלמידי חכמים אין להם כח

להשם יתברך ,אולם מעניין התבודדות לא ידעתי ,רק ידעתי שתפילה זה
להדריך את האדם בדרך הטוב; אדרבא ,על-ידי תורתם ,נופלים בני אדם
דבר גדול מאד .אז אמרתי תהלים הרבה וכן השלוש תפילות שלי של יום,
בכפירות גדולות ומבזים ומחרפים יראי השם ,וכל ההתנגדות בא מהם.
התפללתי בכוונה גדולה ,בדבקות ,ביראת שמים.
ואני ,בזמן שבאתי על דעתי כשהייתי ילד קטן עוד ,עוד לא הייתי
התיקון לזה ,הוא שיכניס אורחים תלמידי חכמים אמתיים לתוך
יכול להגיד תהלים אפילו ,אבל הלב היה בוער להשם יתברך ,ורציתי מאד,
ביתו ,ועל-ידי זה זוכין לבוא לאמונה ולחסד ,ולבטל את עצמו לפני השם
אהבתי מאד את לימוד התורה ומצוות ואמונה .היה לבי מתגעגע לעבוד
יתברך בבחינת אנכי תולעת ולא איש ,ועל-ידי זה מתגברים על המתנגדים
השם ,ללמוד תורה ולמסור נפשי בשביל עבודת השם ,והתפללתי בדבקות,
ומשברין ומבטלין הכפירות והמינות הבאים מהם ,וזוכין להעלות ולברר
בהתלהבות ובתנועות ,ואני נכנסתי להתפלל בבית-כנסת שהיה בשכנות
הטוב שבתורתם.
על-יד הבית שלנו ושמה היה חסיד אחד זקן גדול והוא היה אדם נכבד
וחשוב ,אדם כשר ואהב יראי השם ,והוא ראה את התפילה שלי שהיא
משונה מכל הילדים ,הוא ראה שאני מתפלל בכוונה ,בדבקות ובאמת
בתמימות ,אז מצאתי חן בעיניו .הוא היה מהחסידים שהם לא מתפללים
]לקוטי תפילות א' ,כ"ח[
בכח ולא בקול ,רק בלחש .נו ,אבל אף-על-פי-כן אני היה לי עזות ולא
 ...ותרחם עלי ,ברחמיך הרבים ,ותצילני מכל מיני חידושי ובאורי
הסתכלתי עליהם .אז זה הזקן בא אלי בכל יום ונתן לי מטבע חשובה ,הוא
תורה הנמשכין דרך הקליפות על-ידי השדין ,שיש להם תורה נפולה
היה מפורסם בעיר שהוא קמצן כזה שהוא נותן נדבה המטבע הכי קטנה
מאלפין הנפולין ,ותשמרני תמיד שלא אשמע לעולם שום ביאורי וחידושי
שאפשר ,חתיכת פח .והוא נתן לי.
תורה מאלו התורות הנפולות הנמשכין דרך הקליפות ,ולא יכנסו דבריהם
באוזניי ובלבי כלל; ותגן עלי ,ברחמיך ובחסדיך ,ותעזרני שיהיו נמשכין לי
כשבאתי הביתה ,הם היו עניים ,ונתתי את המטבע ,אז הם
חידושי תורה אמתיים דרך הקדושה ,ואזכה תמיד להמשיך בדעתי ולקבל
נתפעלו מאד ,אבל אחר-כך הפסקתי לתת לבית והתחלתי לאסוף מטבעות
חידושין דאורייתא אמתיים משורשם העליון דרך הקדושה ,בלי שום
בשביל סידור .אני רוצה לקנות סידור שיהיה בו תיקון
אחיזת הקליפות והסטרא אחרא כלל...
חצות ותהלים ,כל מיני סליחות ומעמדות ,כל הבקשות
וכל התפלות' ,כל-בו'  -שיהיה בו כל מה שיש בעולם,
איזה תחינה ,איזה דבר.
נו ,ואני היה לי שתוקקות
וגעגועים לסידור כזה ואני קבלתי
]מספר ִא ֵבּי הנחל  -מכתב ע'[
JJJ
כמעט בכל יום מטבע חשובה ,אז אני
ב"ה ,כ"ג אייר תשכ"ה.
J
לקחתי את כל המטבעות וקבצתי
לכבוד מלך ישראל ,עטרת
שיהיה לי לקנות סידור .אבל בטבריה
ראשי ,מר ...
אי אפשר להשיג סידור כזה,
החביב בעיני ה' כאשה לבעלה ,מצד
תרמו נא ,בעין יפה,
בטבריה היה סידור רק בשביל
גודל תוקף תאוותו שמתאווה בכל לבו
למען קיום הוצאת העלון
הילדים להתפלל ,וסידור כזה כמו
אל המנהיג החכם האמת ,המשפיל
ותזכו למצוות!
שאני רציתי היה רק בירושלים .אז
גאים ומגביה שפלים ותחתונים,
השם יתברך ריחם עלי והאמא נסעה
ומאסף ומקבץ כל האובדים והנדחים
צוות המתנדבים
לירושלים בשביל הכנסת כלה ,ואני
ומחזירם לה' ותורתו ,שכולם ידעו את ה',
כשנסעה ,אמרתי לה" :אני אספתי כסף
ויתנו לה' כתר מלוכה .יהיה ה' מגן בעדך ,בגין
בשביל סידור 'כל-בו'".
הצדיק ,שממשיך עליך חסדים ורחמים חדשים
להאריך ימיך ושנותיך בנעימים ,בלי שום מחסור.
ואני הייתי חביב מאד אצל האמא והיא נתנה לי הבטחה שהיא
תקנה לי סידור כמו שאני רוצה ' -כל-בו' ,שיהיה בו כל מעלות .אני נתתי
דע אחי והאמין מאוד ,כי מעת התחלת הוויתך בבטן אמך ,נגזר
לה את הכסף ,והיא קיימה!
עליך מאת הבורא ,שתהיה מלך על ישראל ,בתנאי שבשכלך הרחב והישר
היא השתדלה לעשות עם איזה קרוב משפחה שלנו שהוא יודע כל
ובלשונך הצח והמפואר,
הסוחרים הגדולים שיש ,סידור כזה לא משיגים בכל המקומות .על-כל-
תפתח עיניהם ולבם של ישראל ,שכולם יראו ויכירו את האמת האמתי,
פנים היא הביאה לי סידור שהיה חידוש בירושלים .היא באה לטבריה עם
הגנוז וצפון ונעלם מעין כל ,אשר רק בזה תלוי עיקר גאולתנו ופדות
הסידור .והשמחה שלי...
נפשנו ,ותיקון כל העולם בשלמות.
והלכתי לבית-הכנסת עם הסידור הזה ,וכולם קנאו ,מי שראה את
המעתיק
הסידור הזה אמר" :הו ..סידור כזה ,מי יכול לבוא לסידור כזה!"
מה ,איזה שמחה היה לי בכל פעם שאני ראיתי את הסידור אצלי,
אני רציתי לאכול כל הסידור!
]דיבורים ושיחות ממורינו ר' ישראל בער אודסר ,זצ"ל  -ב'[

 ...נו ,ואני חפשתי בכל מיני חסידויות שונות ואצל אנשי יראי
השם ,למשל היה בטבריה איש אחד מפורסם עד היום ,שמו היה רב הירש,
רב צבי ליטוואק רוזנטל .הוא היה תלמיד של ה'חפץ חיים' והוא היה
הפאר של כל העיר וגם היה הפאר של הישיבה .הוא היה ירא שמים והוא
למד הרבה ספרי מוסר ,למשל הוא היה לומד בספר 'ראשית חכמה'
בהתמדה גדולה כמה שעות בכל יום בעמידה והיה יודע את כולו בעל-פה,
ואני ראיתי ואהבתי את זה ואני היה לי ערך גדול" ,רב הירש ,רב הירש,
הוא לומד כל-כך 'ראשית חכמה'"...
ואני חפשתי מקום בשביל להדריך אותי ולהאיר בי יראת שמים
ואמונה ,אז נדבקתי בו והוא נעשה רבי בשבילי בלי כסף .אני בקשתי אותו
והוא רחם עלי ולמד אתי 'ראשית חכמה' וזוהר ,והוא דיבר אתי בעל-פה
בכדי שיכניס בי אמונה ויראת שמים ,והיה קשר גדול בינינו .וגם-כן לבד
היה לי עוד כמה רגעים כי חפשתי מאד עבודת השם באמת.
מעניין התבודדות עדיין לא ידעתי כלל ,אני ראיתי בספר 'ראשית
חכמה' ובשאר ספרי מוסר את הגודל והכח של התפילה ,בוודאי התפללתי
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חברנו היקר מיכאל שמעון בן אליעזר ,ת.נ.צ.ב.ה.
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