בס"ד  -עלון תמ"א  -נא לשמור על קדושת הגיליון

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

והיה המחנה הנשאר לפליטה ...
]אוצר היראה  %עצה ,ז'[

כשרואי 1לפעמי .שקשה להשיג העצה
השלמה) ,ועל ידי זה יש בני אד .שמטה יד.
על ידי זה לגמרי ואינ .עושי .ג .מה
שיכולי 1לעשות ,וזה ה 1במלי דעלמא ה1
במלי דשמיא כמוב ,1אבל האמת אינו כ 1כי
א 8על פי שאינ .יודעי .שלמות העצה(,
צריכי 1להתנהג כפי חלוקת העצה על כל
פני ,.באופ 1שיהיה על כל פני .מחנה
הנשאר לפלטה ולא יהיה נאבד לגמרי ,חס
ושלו ,.רק ישתדל שעל כל פני .ישאר לו מה
שישאר.
למשל בעני 1עבודת ה' שהאד .חפ;
שילמד הרבה ויתפלל בכוונה מאד וירבה
בהתבודדות ויהיה נקי מעתה מכל חטא
והרהור וכו' ,ורואה שקשה עליו וכו' ,אזי
יתנהג לעת עתה כפי חלוקת העצה בבחינת
והיה המחנה הנשאר לפליטה ,היינו שיהיה
על כל פני .חזק בדעתו שלא יהיה נסוג אחור
לגמרי ,חס ושלו ,.מהש .יתבר< ,רק באיזה
דר< שיל< ימצא בו הש .יתבר< תמיד,
ויזדרז לחטו 8בכל יו .מימי חייו על כל פני.
איזה מעט טוב שיוכל לחטו.8
וא .לא יוכל להתפלל בכוונה יראה
לדבר אחר כ< איזה דבורי .של תחינות
ובקשות .וא .ימנעהו חס ושלו .ג .מזה ,א8
על פי כ 1ילמד מעט או הרבה ,ועל כל פני.
יתגבר ברצונות חזקי .להש .יתבר< ויצעק
על כל פני :.רבונו של עול .הושיעה ,וכמו
שכתוב :אבד מנוס ממני בארח זו אהל0
טמנו פח לי ,זעקתי אלי 0ה' ,שכל זה הוא
בחינת העצה שצריכי 1לחט 8לעת עתה מתו<
חלוקת העצה.
וא .עצתו חלוקה א .ליסע בדר< א.
לישב בביתו ואינו יכול לתת עצה לנפשו ,על
כל פני .יהיה חזק בדעתו שבי 1בביתו בי1
בדר< יחטו 8טוב מה שיוכל ,וכ 1בשאר כל
הדברי .שאי אפשר לפרט ..וכל זה הוא
בחינת :ויח 7את הע .וכו' והיה המחנה
הנשאר לפלטה ,ופרש רש"י :בעל כרחו כי
אלח .עמו .היינו כי בזה אני חזק שבעל
כורחו יהיו מוכרח להניחני שיהיה נשאר לי
על כל פני .איזה מחנה הנשאר לפליטה ,כי
אלח .עמו על זה בכחו של הצדיק ולא אניח
את עצמי להמסר בידו לגמרי ,חס ושלו,.
בשו .אופ.1
וזה בחינת חצי הלל של ראש חדש ושל
ימי .האחרוני .של פסח ,כי על הישועה

השלמה צריכי 1לומר הלל של ..ועיקר
הישועה היא כשזוכי 1לעצה שלמה ,כמבואר
במקו .אחר .א< א 8על פי שלפעמי .אי1
העצה שלמה עדיי ,1א 8על פי כ 1כשזוכה על
כל פני .להיות חזק בזה לחטו 8איזה מקצת
עצה שיוכל לחטו 8מתו< חלוקת העצה ,זה
בעצמו ג .כ 1ישועה שצריכי 1לומר עליה על
כל פני .חצי הלל.

!

ורווח תשימו ...
]אוצר היראה  %יסורי 1וישועה ,כ"ג[

לפעמי .נתבלבל דעת האד .בשעת
יסורי 1וצער ,רחמנא לצל ,1ונדמה לו כאילו
כל העול .נפל עליו ,וכאילו חס ושלו .כל
הצרות נתקבצו ובאו עליו יחד ,חס ושלו,.
בלי הרחבה כלל ,ועל ידי זה נתעק .לבו

אבל יעקב אבינו המשי< תיקו 1זה ,לת1
רווח בי 1עדר לעדר ,שאפילו בעת צרה ,חס
ושלו ,.יסתכלו על הרווח ועל ההרחבה
שהרחיב הש .יתבר< עמו עד הנה ,וג.
בהצרה בעצמה מרחיב לו כנ"ל ,ועל ידי זה
יוכל לצעוק להש .יתבר< ,ויהיה נצול לגמרי
מכל הצרות בחסדו ונפלאותיו יתבר<.

!

]אוצר היראה  %ממו 1ופרנסה ,קס"ה[

צרי< כל אד .לזהר מאד לשמור ממונו
וחפציו כבבת עי .1כי א 8על פי שהתאות
ממו 1מגונה מאד ,א 8על פי כ 1אדרבא,
מחמת זה גופא שתאוות ממו 1מגונה כל כ<
ויש סכנה גדולה ועצומה כשיוצא לשוק
בשביל פרנסתו ,שלא יפול לתאוות ממו ,1א<
א 8על פי כ 1הוא מוכרח במר נפשו לצאת
לשוק בשביל פרנסה ,על כ 1זה הממו 1שכבר
הרויח בהשגחתו יתבר< ,בודאי צרי< לשמרו
מאד מכל הפסד והזק ואבדה חס ושלו,.
מאחר שסיכ 1נפשו בגשמיות ורוחניות
בשביל זה .ומי שפוג .בשמירת הממו1
כראוי ,הוא פג .גדול מאד ,כמבואר בפני..
ועל כ 1חזר יעקב אבינו על פכי 1קטני ,.וכמו
שאמרו רבותינו ז"ל :צדיקי .חביב עליה.
ממונ .וכו' ,וכל זה מחמת הנ"ל.

!
מהש .יתבר< ,ואינו יכול לצעוק אליו יתבר<
באמת ,ואזי על ידי זה נתרבי 1עליו הצרות
באמת ,רחמנא לצל ,1כי כל הנמש< אחר
צערו ,הצער נמש< אחריו ,על כ 1צריכי 1לזהר
מאד לת 1רוח בדעתו ,למצוא הרחבות ג.
בתו< הצרות בעצמ ,1ולהביא תודה והודאה
על זה בכל עת.

ויוותר יעקב לבדו ...

ודרשו רז"ל :שחזר על פכי 9קטני.
ששכח.

הילדי .רכי... .
]אוצר היראה  %יראה ועבודה ,קס"ה[

א 8על פי שצריכי 1להיות זריז גדול
בעבודתו יתבר< ,א 8על פי כ 1אי אפשר
לדחוק את השעה כלל ,רק ליל< ולהתנהל
לאט לאט ,בבחינת הבא לטהר מסיעי 9לו,
אומרי .לו המת ,9וכמו שאמר יעקב
אבינו ,עליו השלו :.הילדי .רכי .וכו',
ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר
לפני ולרגל הילדי .וכו' .ויש בזה הרבה
לדבר.

כי באמת בכל צרה שבעול .יש בתוכה
הרחבה ,בחינת :בצר הרחבת לי כנ"ל ,שזה
בחינת :ורווח תשימו בי 9עדר ובי 9עדר,
הנאמר ביעקב אבינו ,שדרשו רבותינו ז"ל על
הצרות והגליות ,שכוו 1יעקב לת 1רווח בי1
הצרות והגליות.

]כוכבי אור * ספורי! נפלאי![

ועל ידי זה מכניעי 1קליפת שור וחמור,
שה .בחינת קליפת עשו וישמעאל ,שה .כלל
כל הצרות והגליות ,וה .רוצי .לעק .את
הלב בעת צרה ,כאילו אפס תקוה ,חס
ושלו ,.שזה עיקר הצרה הגדולה ביותר מכל
הצרות עצמ ,1שזה בחינת :ברצח בעצמותי
חרפוני צוררי באמר .אלי כל היו .איה
אלקי ,0וכתיב :כל היו .כלמתי נגדי וכו'.

משלי .מרבי אברה .ז"ל
לעני 9שטות הבלי עול .הזה והתכלית
)ג( לעניי 1הסכנה של זה העול ..למשל
כמו שעומדי .במלחמה ,והוא רואה שבכל
פע .נופל עוד איש אצלו מהחצי ,.עד שממש
החצי .אצלו ממש ,ואי 1יודעי .אי<
להמליט את עצמו .וממש אי 1בכוחו להחזיק
החרב ללחו ,.מחמת פחד וחלישות דעת,
שאז החיילי .מחזקי .זה את זה לבלי לפול,

ולחזק עצמו להג 1את עצמו אי 1ניט נא<
גיבע 1דע .שונא ]ולא לוותר לשונא[ שיבוא
למבוקשו לגמרי .וכ 1צרי< התעוררות
מהסכנה שבזה העול ,.שבכל פע .הבעל דבר
תופש וכו' וכו' עד שנופלי ..ואי 1עצה ,רק
להחזיק את עצמו על כל פני .להג 1על עצמו,
ניט אפ לאזי 1הענד או 1פיס ]לא להרפות
ידי .ורגלי ,[.ולאחוז כלי זי 1וללחו .עמו
ולא להכניע את עצמו תחת השונא שרוצה
להכריתו משני עולמות חס ושלו ,.רק
להחזיק נגדו ולהמלט ממנו מה שיכול.

ועצומה כראוי; ונזכה לתק 1כל התקוני.
האלה שהזכרנו לפני< על ידי מצוות נר
חנוכה ויחשוב לפני< קיו .מצוותנו כאלו
קיימנוה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה
ותרי"ג מצוות התלוי .בה.
ויאירו לפני< אור קדושת מצוותנו בכל
העולמות כול ,.ונזכה לתק 1כל העולמות
כול ,.על ידי קיו .מצוה זו ועל ידי קיו .כל
המצוות דאוריתא ודרבנ 1שתזכנו ברחמי<
לקיי .כול .באהבה וביראה ובשמחה גדולה
ובשלמות גדולה ,עד שנזכה להמשי< שלו.
מאת< בכל העולמות כול..
ויקויי .מקרא שכתוב :ה' עוז לעמו ית9
ה' יבר 0את עמו בשלו ....עושה שלו.
במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלו .עלינו ועל
כל ישראל ,ואמרו אמ.9

]אוצר היראה * קומת אד! ואיבריו ,י"א[

השערות של הפאות והזק 1ה .בחינת
שערות דקדושה ,שה .בחינת שעורא דאתו1
דאוריתא ]שיעורי .של אותיות התורה[,
בחינת הצמצומי .של החכמה תתאה שהוא
בחינת כלל כל התורה הקדושה ,שעל%ידי

אחים יקרים
]מספר אוצר היראה * צדיק * רמ"ו[

הצדיק האמת המשתדל לקרב הרחוקי.
לעבודתו יתבר< ,הוא אפוטרופוס שלה.
להשתדל בכל תקנת ,.ולבטל מה .כל
המניעות והקטרוגי .והוא כמו אביה .ממש
)הלכות אפוטרופוס הלכה א'(.

תרמו נא בעין יפה
למען קיום הוצאת
העלון
בכל סניפי הדואר
ח-ן 89-2255-7
תזכו למצות

להסטרא%אחרא ,כי מש .עיקר יניקת,.
ועל%כ 1כשנגדלי 1הרבה צריכי 1דייקא
לחתכ .כדי שלא לת 1לה .יניקה מ 1החכמה
תתאה הנ"ל יותר מדי .ועל%כ 1מצוה גדולה
לגלח ערב הרגל ,כי אז הזמ 1לזה שצריכי1
להבדילה ולחתכה מה ,.כדי שתוכל לעלות
אל אור הפני ,.המאיר בשלוש רגלי) .לקוטי
הלכות  %הלכות גילוח ,הלכה א' ג'(.

]סימ 5תק"ד[

מעני 1הפלגת גדולת האד ..אמר ]רבינו
ז"ל[ כשהאד .עושה כ< בידיו נעשה כ< בכל
העולמות ,וכשעושה כ< בידיו נעשה כ< בכל
העולמות.

]מספר ִאֵ7י הנחל ב'* מכתב רח"צ[

העיקר הוא הצדיק האמת שהוא הפאר
והח 1והיופי של כל העול .כולו...
בחינת יפה נו< משוש כל האר 7שהוא
הגדל וצומח מהבארות ,ודע אחי כי יש צדיק
אמיתי שהוא ההידור והיופי והפאר והח 1של
כל העול .כולו וכשזה הצדיק שהוא היופי
והפאר של כל העול .נתפרס .ונתגדל בעול.
אזי נפתחי .העיני .של העול ,.שכל מי
שנכלל בזה הח 1האמת של זה הצדיק שהוא
הח 1והיופי של העול ,.דהיינו שמתקרב אליו
ונכלל בו ,נפתחי 1עיניו ויכול לראות
ולהסתכל בעצמו על כל המידות אי< הוא
אוחז בה ,.וג .יכול לראות ולהסתכל
בגדולת ה' ולהסתכל בעול .על ידי שנפתחו
עיניו על ידי התגלות הפאר של הצדיק
האמת.

]מספר לקוטי עצות * צדיק ,ט'*י'[

 #על ידי מצוות נר חנוכה ,מכירי.
בכבודו יתבר<.
היינו על ידי הזהירות בקיו .מצוות
הדלקת הנרות ,ובפרט כאשר מקיימי .את
המצוה בהתעוררות גדולה וביראה ואהבה
אמתיי ,.זוכי .לדעת אמתית ולהכיר
בגדולת הש .יתבר< ,כל איש לפי מדרגתו.
ג .על ידי הזהירות במצוות נר חנוכה,
מתעלה ומתגדל כבוד הש .יתבר< בעול,.
וזוכי .לעורר אנשי .רחוקי .מהש .יתבר<,
לשוב ליראת הש .וקיו .התורה ,וזוכי.
ליראה אמתית ,ולשלו .בית ולתפילה,
מתבטלת המחלוקת ולשו 1הרע ,ונמש<
שלו .בכל העולמות.
 #על ידי הזהירות במצוות נר חנוכה
כראוי ,זוכי .לדעת אמתית ולזכרו 1אמתי.
היינו שזוכרי .כראוי שנמצא עוד עול ..ועל
ידי זכירה זו נצולי .מחטאי .רבי .ועוונות,
וזוכי .ליראת הש .כראוי.

הצמצומי .אלו זוכי 1להשיג אור השכל
העליו 1של השגת אלקות .ועל%כ 1אסור
לגלח .ולהעביר ,.חס ושלו ,.כי אדרבא ש.
עיקר עלית החכמה תתאה שהוא בחינת כלל
כל התורה ,כלל יהדות ישראל.
ומחמת שעיקר חיות של החכמה תתאה
הנ"ל הוא מאור הפני .המאיר בשלוש
רגלי ,.כמבואר בפני ,.על%כ 1הפאות והזק1
ה .סמוכי .אל הפני ..וזה בחינת שתי
פאות וזק 1כנגד השלוש רגלי ,.וג .כי מחמת
שלפעמי .יונקת החכמה דסטרא%אחרא
מהחכמה תתאה הנ"ל ,וצריכי 1לחת< אותה
ולהבדילה מש ,.וזה זוכי 1על%ידי החסד
שנתגלה על%ידי התוכחה .וזה בחינת השתי
פאות של ימי 1ושמאל ,היינו בחינת חסד
ותוכחה .ועל%ידי%זה זוכי 1לחת< החכמה
תתאה מה .ולהעלותה לבחינת אור הפני,.
שהוא בחינת :זק 9זה הדרת; פני ..וג ,.כי
החכמה דקדושה בעצמה היא בחינת אור
הפני ,.כמו שכתוב :חכמת אד .תאיר פניו.

וכשזה הצדיק נתגלה ונתגדל ונתפרס.
ונתגדל שמו בעול .ויש לו ש .גדול בעול,.
אזי נתגדל שמו יתבר< ,וכל מה שנתגדל יותר
ש .הצדיק נתגדל יותר שמו יתבר< כביכול,
כי בתו< זה הש .של הצדיק מלובש ומשות8
שמו יתבר< .וכשנתגלה הפאר והיופי של
הצדיק האמת ונתגדל שמו ,שזה הגדלת שמו
יתבר< כביכול ,שעל ידי זה נעשי 1המוחי1
וכח הראות ונפתחי 1העיני .של ישראל ,אזי
יש להעול .בעל הבית שהוא משגיח על
העול ,.בחינת ראש בית ,שהוא מחזק בדקי
הבית .כי תיקו 1העול .הוא על ידי זה.
אבל יש ,חס ושלו ,.להפ< ממש
כשמתגברי .ונתגדלי 1המפורסמי .של שקר.
וזה בראשית אותיות ראש בית בחינת הבעל,
כי זה הצדיק הוא הבעל הבית של העול.
שהוא משגיח על העול .ומחזק בדקי הבית;
וזהו בראשית ,אותיות ראשית בית ,לעיני כל
ישראל היינו הצדיק הנ"ל שהוא הפאר של
העול ,.תפילי 1מוחי 1נקראי .פאר ,על ידו
נפתחי 1עיני כל ישראל.

]מספר לקוטי תפילות א' * תפילה י"ד[

ועזרנו ברחמי< הרבי ,.שנזכה לקיי.
מצוות הדלקת נר חנוכה בזמנו בשלמות
כראוי ,בקדושה ובטהרה ובכוונה גדולה

ועל%כ 1כל שאר השערות ,א 8שה .ג%.כ1
בחינת מותרי מוחי ,1ע%.כל%זה מחמת שה.
בבחינת מותרות ,יש בה .יניקה
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