‡ ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

··"Ï˘ ÔÂÏÚ - „"Ò

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

 ... ı¯‡· ·Ú¯ È‰ÈÂ

וזהו  .‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯ÈÂ ı¯‡· ·Ú¯ È‰ÈÂואמרו רז"ל
ומובא בפירוש רש"י שזה היה נסיון גדול שלו ,שהוא מזהירו
לעלות לארץ ישראל ,ועכשיו משיאו לצאת ממנה .זה כלל
דברינו הנ"ל שצריכין להיות עייל ונפיק ולהיות בקי בזה
מאד; ולבלי ליפול בדעתו מזה ,מכל שכן שלא להרהר אחר
ה' יתברך ,רק להאמין כי ˆ„ ,ÂÈËÙ˘Ó ¯˘ÈÂ '‰ ˜Èוכל כוונתו
רק לטובה ,כמו שהיה אצל אברהם ,שכשבא לארץ ישראל
היה שם דייקא רעב ,עד שהוכרח לצאת מארץ ישראל
למצרים ,שזהו בחינת ונפיק.
 ואף על פי כן ,לא הרהר אחר ה' יתברך ,רק עמד בנסיון
במצרים ,עד שזכה לעלות משם כבד מאד במקנה בכסף
ובזהב ,שהוא בחינת ניצוצות הקדושים שבירר שם כמובא.
 וכן עובר על כל אדם וכנ"ל .וכן מובא בספרים ובדברי
אדמו"ר ז"ל )בסימן ח' בהתורה ¯‡ (·‰Ê ˙¯ÂÓ È˙Èשכל
הירידות והעליות של האדם מרומזין בפסוק וירד אברם
מצרימה .ויעל אברם ממצרים היינו כנ"ל .זהו וילך למסעיו
עד המקום אשר היה שם אהלו בתחילה וכו' אל מקום
המזבח אשר עשה שם בראשונה .ויקרא שם אברם בשם ה'.
ופירש רש"י וגם עכשיו קרא שם בשם ה' היינו כשמתגברין
בבחינת ונפיק בכל הירידות שירד לשם ,עד שחוזרין
למקומו ,צריכין לחזור ולילך בדרך הראשון לחזור לקרוא
בשם ה' כמו בתחילה ,בבחינת ‡¯˜ÈÂ
˘.'‰ Ì˘· Ì¯·‡ Ì
 וגם עכשיו קרא בשם ה' .שלא נפל
מדרכו הטוב מכל מה שעבר עליו .רק
הוא חוזר בכל פעם לדרכו האמת,
לקרוא תמיד לה' יתברך וכו' וכנ"ל.
 גם  ı¯‡· ·Ú¯ È‰ÈÂוכו' ,מרמז על
כל אדם שרוב יציאתו לשוק שזהו
בחינת ונפיק וכו' .העיקר הוא על ידי
חסרון הפרנסה כידוע .וזהו ויהי רעב
בארץ  -בחינת חסרון הפרנסה  -ועל ידי
זה וירד אברם מצרימה .שהוא בחינת
טרדת המשא ומתן ,ששם סכנת תאוות
ממון  -שהוא בחינת עבודה זרה  -שזהו בחינת מצרים ]כמו
שכתוב בהמעשה של הבעל תפלה שמרומזת )בישעיה
בקפיטל ל"א(  ‰¯ÊÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ÌÈ„¯ÂÈ‰ ÈÂ‰וכו'[.
 אבל בחינת אברם ,שהוא איש הישראלי ,שזוכה להיות
בקי בעייל ונפיק כנ"ל ,גם שם במצרים בתוך טרדת המשא
ומתן וכו' ,הוא מתגבר שלא ישתקע שם ,חס ושלום .רק גם
שם הוא זוכר בה' יתברך ,עד שמברר משם דייקא נצוצות
קדושים הרבה ,ועולה משם עמהם ,בבחינת Ì¯·‡ ÏÚÈÂ
 ÌÈ¯ˆÓÓוכו' ,כנ"ל.

☺ מר' אפרים ברבי נפתלי ,תלמיד רבנו ז"ל .בעת שנסע
מאומן לארץ-ישראל ,על הדרך בא אליו חכם והיה מקשה לו
קושיות וחקירות ,והיה מבלבל מחו ביום השבת.
☺ והשיב לו ,שכעת אין לו זמן לזה ,רק במוצאי שבת
יבוא אליו ,ויתרץ לו הכל בתירוץ אחד.
☺ ובמוצאי שבת ,בא אליו ,בעת שהיה אוחז הכוס
לעשות הבדלה ,קרא אותו אליו ואמר לו :בספרים הקדושים
ובזהר הקדוש מובא ,שיש גהינם הנקרא שאול .הלוא קשה:
למה נקרא שמו 'שאול'? אלא ,שזה הגהינם הוא לאלו
המקשים ושואלים קושיות ושאלות  -ומרימים לו הכתונת
ומלקים אותו ,ואומרים לו :שאל! ]תשאל![ .אבל אני מאמין
בה' יתברך ואומר...„ÁÙ‡ ‡ÏÂ ÁË·‡ È˙ÚÂ˘È Ï‡ ‰‰ :
ועשה אז ההבדלה ,והוא יצא בפנים כשולי קדרה.
)(Ê"È ,˙ÂËÓ˘‰

 הצדיק הגדול בגודל קדֻשתו בקדֻשת הברית ,הוא
ממשיך קדֻשת הברית על כל אחד מישראל ,עד שכל
המקושרים אליו הם גם כן בבחינת קדֻשת הברית ,בחינת
 .ÌÈ˜È„ˆ ÌÏÀÎ ÍÓÚÂכי בכל אחד
מישראל יש בחינת קדֻשת הברית על ידי
שנימול.
נקדות טובות
 וכן יש עוד כמה ֻ
מקדֻשת הברית בכל אחד מישראל,
כמאמר רבותינו ז"ל על פסוק ‰‚ÂÒ
·˘ .ÌÈ˘Âאבל אף על פי כן אין כח
במעט קדֻשתו ,להתגבר כנגד מה שצריך
להתגבר ולזכות למה שצריך כל אחד
לזכות ,כי אם בכח הצדיק האמת שזכה
לקדֻשת הברית בתכלית הקדֻשה,
בשלימות שאין שלימות אחריו.
 וכל מי שזוכה לבלי לחלק עליו,
ומכל שכן כשזוכה להתקרב אליו ולהקרא על שמו ,על ידי זה
בכח קדֻשתו הוא זוכה גם כן לכסופין טובים ,ולעשות נפשות
נקדות טובות ולהגבירם על הנפשות וההבלים רעים
שהם ֻ
)שזה בחינת הכנעת קליפת בלעם בכל דור ודור ,כמבואר
בפנים( ולהוציא הכסופין הטובים מפיו ,שעל ידי זה נצטרפין
האותיות לטוב ,ועל ידי זה זוכין להרבות בתפלה והודאה.
)‡(·"Ò - ˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

)(‰"Ú ,'Ê - ˙·˘ - ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï

 תיקון לפה  -שיתן צדקה.
 על ידי אמת ,העולם נשמר מכל הזקות.
 על ידי חנֻפה ,בא לשקר.
 מי שנותן צדקה ,שכרו שיזכה לאמת.
 השקרן שונא עניוות.

øéùìå ãéâäì áåè

 אמר :התפללו עלי שאשוב לבריאותי ואוליך אתכם
בדרך חדש שלא היה מעולם .אף על פי שהוא בדרך הישן
מכבר ,אף על פי כן הוא חדש לגמרי.
 פעם אחת ,ספר שזה סמוך התחיל ללמוד את החושן
המשפט ,עם הש"ך והסמ"ע ,ולמד בזמן מועט עד סימן צ"א
שהוא בערך מאתים דפין ,ואמר שהוא יודע וזוכר כל סעיף
קטן מהיכן הוא מתחיל .ואז היה לפניו רב אחד והתחיל
לדבר עמו בשאלות ודינים ולא ידע אותו הרב להשיבו .ואחר

ïîåàî ïîÈ çÇ
À ð îÈ çÇ
À ð çÇ
À ð ðÇ

úåòåùéä ìëì úåëæì

כך היה לפניו דאקטיר אחד ודבר עמו ולא ידע גם כן כלל.
ואמר איך לוקחין וכו' ואיני זוכר כל זה היטב.
 וכמה פעמים ,ספר עם אנשים ,מכמה דינים מהארבעה
שולחן ערוך הגדולים בעל פה ,והיה בקי בכל הדינים
בבקיאות גדול מאד .ואפילו מי שלמד אותו הפוסק בסמוך,
לא היה יכול לעמוד נגדו ,נגד בקיאותו הגדולה ,כי תמיד
נתבטלו לפניו כל הלומדים שהיה מדבר עמהם בבקיאות
הארבעה שולחן ערוך הגדולים.
 גם שמעתי בשמו ,שאמרÌÈË˘Ù ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ Ì‡ :
·‚] ˙"ÙÓבגמרא פרוש רש"י תוספות[ ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÏÎ ÂÈ‰
˜˘Á ÈÏ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú Í‡ ,ÈÏ‚¯ ˙ÂÙÎ ˙Á˙ ÌÈÁÓÀ ÌÈÏÂ„‚‰Â
 .‰ÊÏועיין במקום אחר ,שאמר שבנגלה קל יותר לחדש וכו',
ומי שמעין היטב בדבריו ,יוכל להבין מאליו ,עוצם גדֻלת
חכמתו ,עד אין סוף ואין תכלית.

בעולם את שם הצדיק האמת ,הבעל הבית של העולם החן
והפאר וההידור והיופי של העולם ,שמגלה ומאיר אלקותו
לכל בני העולם ,ועל ידו יהיה תיקון העולם בשלימות.
 הכל יודעים שאין שום קביעות בזה העולם ,ובהכרח
לזוז מכאן בהעברת רגע קלה; כי כל הזמן אינו נחשב אפילו
לרגע קלה ,למי שמשים לבו ודעתו היטב אל פריחת הזמן,
יותר מעוף הפורח ,וצריכים להתגבר מאד לבלי לשכוח את
עצמו.
 הזהר והזהר ,ושמור נפשך ,שלא תשכח בכל עת עוצם
החסד והרחמים שחמל עליך ה' יתברך ,לקרבך אל הצדיק
האמת ,אשר לא יספיקו כל ימינו להודות ולהלל על זה.
)(Â"Ù˜ ·˙ÎÓ -'· ÏÁ‰ È·‡ ¯ÙÒÓ

)(‰"Ò¯-„"Ò¯ ,Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ„‚ ,Ô"¯‰ÂÓ ÈÈÁ

חתנה ממתיקין הדינים.
 על ידי רקודין של ֻ
)('· - ÔÂ˙ÈÁ - ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï

 כשאין אמת אין חסד .גם אינו יכול לעשות ]חסד[ עם
בני אדם.
 השקר מעכב את הישועה ,כי השקר מגלה עוונותיו ,כדי
שלא יושיעו לו.
 האמת הוא פודה מכל הצרות.
 טוב לאדם שימות ,משיחיה ויהיה שקרן בעיני בני
אדם.
 אין הקדוש ברוך הוא עושה
מופתים אלא לזה שהוא מאמין בשני
עולמות.
 על ידי אמונה נתבטלין הגזרות,
שאמות גוזרין עלינו.
ֻ
 עיקר הישועה הבאה אינה אלא על
ידי אמונה ,ומידת אמונה היא לפי
מנהיגי הדור.
 הנחמה בא על-ידי אמונה.
 אשה הזהירה בחלה  -בניה בעלי
אמונה.
 על ידי אמונה נתיישב הדעת.
 על-ידי תורה בא לאמונה ,ועל-ידי אמונה בא לקדוש
השם.
 מי שאינו יכול לישן ,יעלה על מחשבתו אמונת תחיית
המתים.
 קטני אמנה  -קשה להם להשיג חדושין דאוריתא.

 ‡„.Í˙Ï‰˙ „È‚È ÈÙÂ Á˙Ù˙ È˙Ù˘ È
 רבונו של עולם ,אדון השמחה והחדוה אשר השמחה
במעונך ,וברחמיך הרבים בראת ששון ושמחה ,חתן וכלה,
גילה ורנה ,דיצה וחדוה.
 זכני ברחמיך הרבים ,שאזכה
לחפה בתכלית
לקיים מצות הכנסת כלה ֻ
השלמות ,בקדֻשה ובטהרה גדולה,
ואזכה בכל עת לשמח חתן וכלה,
לשמחם בכל עז וחדוה ,להרבות בכל
מיני שמחה לפניהם ,ולרקוד לפניהם
בכל כחי בשמחה וחדוה גדולה ,ואזכה
על ידי הרקודין להמתיק כל הדינים
מעלינו ומעל כל ישראל.
 ותתן שמחה בלבי ,עד שיתנשאו
רגלי ,על ידי שמחת הלב ,לרקוד הרבה
לפני חתן וכלה ,ולפזז ולכרכר בכל עז
לפניהם ,ואזכה על ידי הרקודין
להמשיך ה' ]חמש[ אלפין שבבינה ,להמתיק על ידי זה כל
הש"ך ]שלוש מאות ועשרים[ דינים ,ויתהפך הדין לרחמים
פשוטים ,ונזכה להמשיך עלינו כל הה' ]החמשה[ קולות
ויקים מהרה מקרא שכתובÈ¯Ú· ,ÚÓ˘È „ÂÚ :
הקדושיםֻ ,
Ô˙Á ÏÂ˜ ‰ÁÓ˘ ÏÂ˜Â ÔÂ˘˘ ÏÂ˜ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂˆÁ·Â
À ‰„Â‰È
ÈÎ '‰ ·ÂË ÈÎ ˙Â‡·ˆ '‰ ˙‡ Â„Â‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÏÂ˜ ‰ÏÎ ÏÂ˜Â
.Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ
 ואזכה תמיד לעסוק בתורה ותפלה וצדקה ומעשים
טובים ,בשמחה וחדוה גדולה ,עד שאזכה ליחד ולחבר חתן
וכלה העליונים .ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך ,רעייתך
המשוכה אחריך ,כלה קרואה בנעימה באהבתך ובחמלתך,
ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל,
בגשמיות ורוחניות ,ותשמחנו בישועתך תמיד ותמהר ותחיש
לגאלנו ,ותעלנו בשמחה לארצנו ותבנה בית קדשנו
ויקים מהרה מקרא שכתוב‰ÏÂ˙· ÁÓ˘˙ Ê‡ :
ותפארתנוֻ ,
ÔÂ˘˘Ï ÌÏ·‡ È˙ÎÙ‰Â .Â„ÁÈ ÌÈ˜ÊÂ ÌÈ¯Á·Â
À
·ÏÂÁÓ
.ÌÂ‚ÈÓ ÌÈ˙ÁÓ˘Â ÌÈ˙ÓÁÂ
 ונזכה לראות בנעם זיווך ,בעת שתתעטר בעטרת
תפארת על ידי מעשים טובים של כל ישראל עמך ,כאמור:
ˆ‡ÂÏ ‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ· ‰ÓÏ˘ ÍÏÓ· ÔÂÈˆ ˙Â· ‰È‡¯Â ‰È
‡ ,Â·Ï ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ·Â Â˙ À̇ Á ÌÂÈ· ÂÓבמהרה בימינו אמן.

áåø÷ äìåàâä ïîæ
ãåàî

)('·-'‡ ˜ÏÁ ,‰ÂÓ‡ - ˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ

 בת עיני ולבבי ,שזכה ברחמים וניסים גדולים מאת ה',
להרגיש ולהאמין בהצדיק האמת ,היחיד בעולם ,שהוא אב
הרחמים והחכמים וראש לכל בחירי צדיקייא יחידי הדורות,
וחושב וחותר במסירות ביגיעות עצומות מקרב לב ,לגדל
ולפאר ולפרסם בכל העולם את שם הצדיק האמת ,שהוא
הבעל הבית של העולם ,הוא החן והפאר והיופי של כל
העולם כולו ,שכל עיקר הגאולה שעתיד להתגלות על ידי
משיח צדקינו לעתיד על ידו ,ותיקון העולם תלוי בו.
 יהיה ה' עמך ויגמור בעדך ,אשר התחיל ה' יגמור מה
שהתחיל ,להפליא עמך פלאי פלאות כאלה ,עד שתזכה
לחזות בנועם ה' וכו' לאורך ימים ,וחושב וחותר במסירות
בלב בוערת ויוקדת כגחלת אש ,מקרב לב בוער ולוהט כגחלת
אש וחותר בלב בוער ולוהט כגחלת אש ,לגדל לפאר ולפרסם

)(·"Ï ,'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
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