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בס"ד – פרשת כי תבוא

לזכרון נצח מורינו רי ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל
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)דברים כו,ה י(

בכורים הם בחינת התחדשות ,שצריכין להביא הפרי המתבכרת
ומתחדשת בכל שנה ,להביאה מיד לבית ה' ולהודות עליו לה' ולספר עליו את
כל הצרות שעברו על ישראל מתחלתם ,ובחסדו ונפלאותיו הנוראים הצילנו,
כמו שכתוב בודוי בכורים :וענית ואמרת לפני ה' אלֹקיך ארמי אֹבד אבי וירד
מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב וירעו וכו' .כי עיקר
חיוב בכורים מרמז על התחדשות ,שצריכין להתחדש בכל פעם ולהתחיל בכל
פעם מחדש ואל יבהלֻהו רעיוניו על כל ההרפתקאות והמניעות והתגברות
היצר הרע וכו' וכו' וכל מה שעובר עליו ,כי יזכר חסדי ה' ונפלאותיו אשר
עשה עמנו בכלליות ובפרטיות ממצרים ועד הנה .וגם מקדם שירדו למצרים
בעת שרדף לבן הארמי את יעקֹב ,וכל מה שעבר בין יעקֹב ולבן בעת שעבד
אצלו ולבן רמה אותו עשרת מונים ולֹא נתנו אלֹקים להרע עמדו וכו' .ולֹא די
שלא עלתה בידו לאבדו חס ושלום כרצונו הרע ,אף גם הוציא ממנו בנותיו
רחל ולאה שעל ידם נבנה העולם והעמיד מטה שלמה מהם ,שהם השבטים
הקדושים ,שעל ידם עיקר התגלות האלֹקות בעולם ,כי לֹא היה בהם שום
פסול ,וכֻלם ענו ואמרו בשעת הסתלקות יעקֹב :שמע ישראל ה' אלֹקינו ה'
אחד וכו' .וכל מה שעבר על ישראל מאז ועד הנה אין כל פה
יכול לדבר וכו'.
וכן בפרטיות עוברים כל אלו הבחינות על כל
אחד מישראל ,כי כל אחד עומדים עליו בחינת
לבן ועשו ומצרים וארבע מלכֻיות וחילותיהם,
וכֻלם עומדים על ישראל בכל דור ודור
בכלליות וכן בפרטיות עומדים כֻלם על כל
אחד ואחד לכלותו חס ושלום ,והקדוש ברוך
הוא מצילנו מידם .דהיינו כל הרדיפות
וההסתות וההתגרות שהיצר הרע וחילותיו
מתגרים בכל אדם בכל יום ובכל עת ,שהכל
נמשך מבחינת הקליפות הנ"ל לבן ועשו וכו',
כי גם לבן ועשו ומצרים כל התגרותם בישראל
היה רק שהתלבש הבעל דבר בהם להתגרות
בישראל על שהם הולכים בדרך ה' שמסר להם
אברהם אבינו ,וחזקים באמונת הבורא היחיד
המשגיח ומושל בכל וכו' .וכן בכל דור ודור עומדים
שונאים בגשמיות ורוחניות למנֹע ולבטל ממלאכת שמים וכו'.
והקדוש ברוך הוא עוזרנו בכל פעם ,כמו שאנו אומרים שלֹש פעמים בכל
יום :ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך שבכל עת ערב ובֹקר וצהרים
הטוב כי לֹא כלו רחמיך וכו'.
ואין שום עצה להנצל מכל זה ,כי אם אמונה שלמה בה' יתברך ,שהיא
בחינת התחדשות ,בחינת )איכה ג( :חדשים לבקרים רבה אמונתך ,היינו
שידע האדם האמת לאמתו שאינו יודע כלל ,כלל כלל לֹא .רק יתחזק עצמו
באמונה הקדושה שקבלנו מאבותינו הקדושים ,ואל יבלבל אותו שום דבר
שבעולם ,כי אין אנו יודעים כלל ,רק כפי שהורו אותנו רבותינו ז"ל :הם
אמרו והם אמרו ,הם אמרו — שצריכין לשבר כל התאוות שבעולם לא
מבעיא עברה כל שהיא ,בודאי צריכין לברֹח ממנה יותר מבורח מן האש,
אלא אפילו תאוה בעלמא ושום תנועה שאינה ברצון הבורא יתברך ,צריכין
לברֹח ולהתרחק ממנה בתכלית הרחוק ,כי הוא פוגם מאֹד בנפש הישראלי
ובכל העולמות אלפי אלפים ורבי רבבות התלויים בו .והם אמרו — שאפילו
אם עבר האדם מה שעבר ,אפילו אם עבר על כל התורה כלה אלפים פעמים,
רחמנא לצלן ,אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל וצריך להתחיל בכל פעם
מחדש ,כי ה' יתברך מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים ,אדרבא ,זהו
עיקר גדֻלתו יתברך כשהרחוקים מאֹד מאֹד ממנו ,מודים בו יתברך
ומתחזקים באמונה ומודים ומשבחים אותו יתברך וכו' )כמבֹאר כל זה
בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים(.
על כן צריכין להתחדש בכל פעם בבחינת בכורים ,שהם בחינת התחדשות

טוב להגיד ולשיר

כנ"ל .וזה שכתוב בראשית וכו' ,ודרשו רבותינו ז"ל )בראשית רבה א ,ד(:
בשביל בכורים שנקראים 'ראשית' ,ברא העולם ,כי עיקר בריאת העולם היה
בשביל בחינה זו ,בחינת התחדשות ,שהיא בחינת בכורים ,בחינת ראשית,
בחינת בראשית ברא אלֹקים וכו' ,שבשביל 'ראשית' ברא אלֹקים את השמים
וכו' ,שעיקר בריאת שמים וארץ היה בשביל ראשית ,דהיינו שיתחיל האדם
בכל פעם מראשית כאלו היום הוא ראשית התחלתו ,כי זה עיקר תיקון
העולמות ,כי גם ה' יתברך מחדש אותם בכל יום מחדש ממש ,כמו
שאומרים :ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ,וכמו שאומרים
בכל יום :עושה חדשות וכו'.
לכן נסמך תכף בפרשת 'והיה כי תבוא' אחר מצות ודוי בכורים ומעשר:
היום הזה ה' אלֹקיך מצוך לעשות וכו' ,וכתיב שם :היום הזה נהיית לעם
וגו' .אשר אנֹכי מצוך היום .ופרש רש"י שם :בכל יום יהיה דומה בעיניך
כאלו היום נכנסת עמו בברית וכו' .היינו כנ"ל ,כי זה עיקר בחינת בכורים,
בחינת התחדשות בכל יום כאלו היום נכנס בברית ומתחיל להרגיל עצמו
לכנֹס בקדֻשת ישראל) .הלכות בשר בחלב – הלכה ד ,אות יג(
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עיקר העצה לעבודת השם יתברך לחשב בכל יום ויום שאין לו
רק זה היום בלבד ,שזה בחינת "היום אם בקולו תשמעו",
כמבֹאר במקום אחר .וצריכין שלא לחשב רק אותו
היום ,בבחינת "זה היום עשה ה' וכו'" ,ועל ידי זה
יזכה לעבודת השם ,וכמוכן יזכה שממנו לֹא יהיה
עיכוב משיח ,כי עיקר ביאת המשיח תלוי בזה,
כמו שאמרו חז"ל :אימתי יבוא מר? היום
'היום אם בקולו תשמעו' .וכפי עבודת ישראל
המקימים זֹאת ועובדים בדרך זה את השם
יתברך בכל יום ,כן מתנוצץ קרן משיח בכל
הגאלה
יום ,עד שסוף כל סוף תבוא על ידי זה ֻ
בשלמות ,וכל אחד כפי חלקו בהתקרבות
משיח ,כן יזכה אז להתענג על ה' ולשבע מטובו
הגדול שישפיע עלינו אז) .הלכות מתנה – הלכה
ה ,אות מז לפי אוצר היראה  -יראה ועבודה ,אות
קלז(
)כוכבי אור – ספורים נפלאים מרבינו ז"ל(

 עוד מעשה שספר רבנו ז"ל .שהיה מלך אחד והיה חוזה
בכוכבים ,וראה שאם לֹא יקצרו התבואה בשנה זו עד זה הזמן ,יהא נתקלקל
כל התבואה וכו' וכו' ,והזמן היה קצר .ונתייעץ לקח קוצרים ולתן להם כל
התענוגים וכל צרכם כדי שיהיה להם הרחבת הדעת לעבֹד ביום ובלילה,
ויספיקו לקצֹר קֹדם הזמן הנ"ל .והם אדרבא התענגו ושכחו ,ועבר הזמן
הנ"ל ולֹא קצרו התבואה .ונתקלקלה כל התבואה .ולֹא ידעו מה לעשות
שהמלך יכעֹס אליהם.
ואמר להם חכם אחד עצה ,איך שהמלך אוהב איזה ציפור ,ובזה שיביאו
לו זה הציפור ,אז על ידי הנחת רוח והתענוג מזה יכפר על הכל .אבל קשה
מאֹד להשיג הציפור ,כי הוא באוויר במקום גבוה ואין להם ֻסלם ,והזמן
קצר .ונתן להם החכם עצה ,כמו שהם כמה אנשים ,אז יעמידו את עצמם
אחד על חברו למעלה מעלה עד שיגיעו להציפור .אבל הם רבו זה עם זה כי
כל אחד רצה שהוא יהיה למעלה וחברו תחתיו .ועל ידי מריבתם התרשלו
והציפור פרח .ועל ידי זה נשאר להם הכעס מהמלך על התרשלותם מקצירת
התבואה כנ"ל.
)והעניין הוא שהשם יתברך ברא האדם ונתן לו כל התענוגים והכל
שיקצרו התבואה קֹדם שיקלקל בפגם הברית ,ולעבֹד השם יתברך וכו'
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לזכות לכל הישועות

לע"נ מאיר עקיבא בן יעקב ימיני ,ז"ל  -הובא למנוחות בי"ג חשון ,התשס"ח .ת.נ.צ.ב.ה
במֹחין נקיים .אבל הוא מתרשל על ידי התענוגים ,עד שנכשל בהתבואה
שכבר נתקלקל ונפגם המֹחין מעונות רחמנא לצלן .אבל עדיין היה עצה על
ידי הציפור שהוא הצדיק שבזה היה נתכפר הכל .אבל על ידי המחלֹקת
והקנאה שכל אחד רוצה להיות למעלה ,מזה מתרחקין ולֹא מתקשרין
להצדיק וכו' .ודי לחכימא(.
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב עד(

 בבת עיני ולבי ,שאזר אזור מתניו לחגֹר עצמו לכנֹס
בים החכמה של הצדיק החכם האמת הפלא הגדול והנורא שהוא אב לכל
החכמים והנביאים ,אשר לֹא נשמע ולֹא נראה כמוהו מסוף העולם ועד סופו,
המחזיר כל מיני רע לטוב ומהפך רשעים גמורים לצדיקים גמורים והעולם
וממלא מבני-אדם ומבעלי חכמה ודעה אמתית ,לדעת ולהכיר
נעשה מיֻשב ֻ
הגאלה תלויה בזה.
את ה' ,שעיקר ֻ
קלפת המן עמלק עומד בכל דור ודור בכל עת ובכל יום על כל אחד ואחד
להפילו חס ושלום ולהחליש דעתו מאֹד ,וה' יתברך בעצמו לוחם עמו על-ידי
הצדיק האמת אשר גם בדורותינו אלה מהפך הכל לטובה ,ומאיר עינינו
בחידושי תורות כאלו עד שגם אנחנו יכולים למצֹא ולהבין עֹצם חסדו יתברך
בלי שעור ,ועדיין חביבותיה גבן ,לשמֹר דרך ה' ולהתעורר ולהתקרב לה'
יתברך מכל מקום שהוא מכל מה שעובר על האדם בכל עת.

 מה שאנשים נוסעים לצדיקים לרֹאש
השנה ,הוא מפני שעקר המתקת הדינים נעשה רק על ידי קדֻשת המחשבה
וטהרתה ,ולטהר ולקדש את המחשבה אפשר רק על ידי התקשרות
לצדיקים .ומפני שרֹאש השנה הוא מקור הדינים לכל השנה ,על כן צריך
להזהר בטהרת המחשבה בימי רֹאש השנה ,כדי להמתיק ולבטל את הדינים.
ועל כן נוסעים לצדיקים לרֹאש השנה ,כדי לזכות לקדֻשת המחשבה וטהרתה
)עצות המבוארות – ראש השנה ,ו(.
  ...יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,שתזכני ברחמיך
מקשר תמיד
הרבים לילך ולנסֹע לצדיקים אמתיים על רֹאש השנה ,ולהיות ֻ
לצדיקים אמתיים ,ועל-ידי-זה אזכה לקדש את דעתי ומחשבתי בקדֻשה
גדולה .ותחמֹל עלי בחמלתך הגדולה ,ותהיה בעזרי ותצילני מכל מיני
מחשבות זרות ומכל מיני פגם הדעת שבעולם ,ותחנני מאתך חכמה דעה בינה
והשכל ,ותזכני מהרה לקדֻשת המחשבה בשלמות באמת .וברחמיך הרבים
תמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית-ישראל מעתה ועד
עולם .ונזכה לקבל קדֻשת רֹאש השנה על-ידי הצדיקים אמתיים ,ולתקן כל
התקונים שצריכין לתקן ברֹאש השנה שהוא מקור הדינים של כל השנה.
ותהיה מחשבתנו קדושה וטהורה תמיד ,ובפרט ברֹאש השנה הקדוש .אנא
רחום ,ברחמיך הרבים תרחם עלינו ותזכנו ותחננו אז לקדֻשת המחשבה
ביותר ,ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה אז על מחשבתנו שום מחשבה זרה
וחיצונה כלל ,רק בשמך נגיל כל היום באימה וביראה בקדֻשה ובטהרה
גדולה ,במחשבות קדושות וזכות וצחות בתכלית הזכות והבהירות ,עד
שנזכה בכֹח התקשרות הצדיקים האמתיים לתקן ולברר כל הברורים ברֹאש
השנה ,לברר כל ניצוצות הקדֻשה מעמקי הקליפות ,ולהמתיק ולבטל כל
הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל עמך בית-ישראל ,ויֻמשך עלינו אך טוב
וחסד וישועה ורחמים גדולים "מראשית השנה ועד אחרית שנה" .ותכתבנו
ותחתמנו אז לחיים טובים ארֻכים ולשלום ,לחיים אמתיים ,חיים שיש בהם
יראת שמים ,חיים שנזכה בהם לשמֹר מצותיך ולעשות רצונך באמת ובלב
שלם ,ולתקן כל מה שפגמנו מעודנו עד היום הזה ,ותשפיע עלינו פרנסה
טובה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב:
 רבונו של עולם ,אתה יודע גדל החיוב לנסֹע על רֹאש השנה לצדיקים
אמתיים ,וגם אתה יודע את עֹצם רבוי המניעות שמתגברים על זה מכל
הצדדים .חומל דלים ,חוס וחמֹל עלינו ועזרנו וזכנו לשבר כל המניעות,
והורנו דרכיך והדריכנו באמתך ולמדנו ,שנזכה לילך ולנסֹע לצדיקים
אמתיים על רֹאש השנה ,באֹפן שנזכה על-ידם לקדֻשת המחשבה באמת .כי
אתה יודע שעכשיו בעוקבות משיחא ,עיקר סמיכתנו וישועתנו הוא רק על
ימי רֹאש השנה הקדושים ,אשר בהם אנו נשענים להתקרב אליך ,ולהמשיך
אלהותך ומלכותך עלינו מרֹאש השנה על כל השנה כלה .ואנחנו לֹא נדע מה
נעשה בימי רֹאש השנה הקדושים ,ואיך לרצות אותך אז כראוי .שנזכה
להמליכך עלינו באימה וביראה ,ואיך לעמֹד כנגד כל השונאים והמקטרגים
לסתם פי מסטיננו ומקטריגנו ,כי אם בזכות וכֹח הצדיקים אמתיים ,עליהם
אנו נשענים ובהם אנו סמוכים ,כי הם ילחמו לפנינו ויכניעו ויפילו כל
שונאינו ורודפינו ,וימשיכו עלינו קדֻשת רֹאש השנה בשלמות ,על כן רחם
עלינו למען שמך ,והיה בעזרנו שנזכה לשבר כל המניעות ונזכה לבֹא

לצדיקים אמתיים על רֹאש השנה ,ולהתקשר אליהם באמת ולזכות לקדֻשת
המחשבה בשלמות על-ידם ,ונזכה להמתיק ולבטל כל הדינים ולהמשיך
עלינו חסדים טובים ,ותזכנו להכיר ולדעת רוממותך וממשלתך עלינו,
ותמלֹך עלינו בכבודך מהרה" ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו .ויבין כל יצור כי
אתה יצרתו ,ויֹאמר כל אשר נשמה באפו ,ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל
משלה" ,ותטהרנו ותקדשנו בקדֻשתך העליונה מעתה ועד עולם ,אמן סלה
)לקוטי תפילות א – מתוך תפילה עז(.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

צריכים לחנך עצמנו ואת זרענו בדרכי התורה והאמונה
והאמת .לֹא כמו הגויים  -שקר! הם שקר והם לֹא יודעים כלום ,כמו
חמורים ,מן חמורים כאלה שהולכים על שתי רגלים.
הם גויים ,הם לֹא קבלו התורה ,הם גויים .אבל אנחנו צריכים להיות
פרושים מהם ,הם לֹא חברים שלנו!
כל הגויים  -כלום ,אין להם שום שכל ,שום חכמה ,שום אמונה ,אין
בהם שום חיות ,אין להם כלום ,חמור ,בעל-חיים ,לֹא טוב.
חינוך  -צריכים לחנך הילדים בדרכי התורה שידעו וילמדו ,אז יהיו
מתקנים .והגויים יהיה כמו חמורים .כֻלם יראו שהם חמורים ורק אנחנו
ֻ
בני-אדם .רק אנחנו עם ישראל עם התורה .יבוא משיח ונדע מה אנחנו ,מי
אנחנו .הגויים  -חמורים ,עוד גוי  -עוד חמור .אבל אנחנו  -בני-אדם .אוי,
אוי...
התורה שלנו היא נותנת בנו חיים ואור וכֹח ואמונה ואמת ,ומלמדת
אותנו דרכי האמונה ודרכי השם והתורה .כל דבור הוא כל החיות שלנו.
בתורה יש אורות כאלה שהם מאירים לנו התורה והיהדות ,היא מלמדת
אותנו מה לאכֹל ואיך לאכֹל והכל .בתורה יש עופות פסולים ,עופות  -אבל
אסור לנו לאכֹל .וגם הכל יש בתורה ,הדרך לאמת ,איך לעשות ואיך לחיות.
העיקר לחיות עם אמונה ,עם התורה ,גם אנחנו גם זרענו וגם הבית .יש
גם-כן בשביל האשה מה ללמֹד ואיך לחיות .האשה צריכה ללמֹד ולדעת
ולהאמין בשם ובתורה ,בלי זה  -כלום.
כל החיים שלנו זה על האשה!
היא צריכה להבין איך לחיות עם הבעל ואיך יחנכו הבנים ,זה הכל
קדוש .שילמדו וידעו מה שיש לנו התורה הקדושה והאמונה והאמת .רק
אנחנו עם ישראל  -עם אחד בעולם ,עם אחד ,עם קדוש .השם יתברך נתן לנו
את התורה והמצוות וכל התורה שהיא עיקר החיים שלנו .אנחנו צריכים גם-
כן התורה והלשון האידיש ,לדבר באידיש ,כן.
צריכים לקדש את הדבור ,אפילו כל מה שמדברים שיהיה קדֻשה וקדֻשת
התורה והשם יתברך ואמת ואמונה ,לֹא כמו הגויים .וגם-כן כשמדברים
בשפה זרה זה מטמא את האדם .משנה ,מטמא את האדם.
הלשון שלנו ,רחמנא לצלן כל מה שגורם .אוי ווי ,רבונו של עולם...
החכמים שיצאו מדרכי התורה הם מחריבים את הילדים שלנו ,נעשה
דורות של גזלנים משחיתים ,מחריבים העולם ,כן.
ההורים הם לֹא יודעים ולֹא זכינו להתחנך בדרכי התורה ,ההורים נטעו
כמו בדרכי הגויים ,אבל האמת יתגלה וידעו כֻלם שעיקר החיים הוא
האמונה והאמת והתורה הקדושה ,כל דבור.
יבוא הזמן ויהיה עניין חדש ,זה לֹא כמו שעכשיו .יבוא הזמן שנדע
גאלה ,הילדים יהיו
מקדֻשת החיים שלנו ,מקדֻשת התורה שלנו ,זה יהיה ֻ
ילדים טובים קדושים.
יבוא זמן שכֻלם ידעו את התורה ויאמינו בתורה ויקיימו התורה .יהיה
עולם אחר!
עכשיו העולם הוא ֻחרבה ,אין אור ,אין אמת ,כל העולם בחשך ולֹא
יודעים כלום .אוי ווי מה שיש בעולם ,אוי ווי...
אני מברך את כל הילדים שהשם יתברך יעזֹר להם להתחזק ביראת
שמים ובתורה .השם יתברך יעזֹר לכל ישראל ,לכל מי שצריך  -השם יתברך
יעורר רחמים וירחם עליהם ויעזֹר להם בכל הישועות במהרה ויתן לנו דעת
אמתית ,לידע איך להתקרב להשם יתברך באמת .העיקר הוא אמונה,
להאמין בשם ובתורה ובמצוות .אנחנו עם השם ,עם התורה ,להתחזק
באמונה בהשם ובתורה .להתחזק ,לֹא לפל חס-ושלום.
השם יתברך ירחם עלינו וכל אחד יבקש רחמים בכל יום שנזכה לשמֹר
התורה והילדים וללמֹד תורה ולקיים התורה ,זה העיקר!
לחשב ,לֹא לשכח מה שאנחנו מדברים ,זה כל חיותנו ,כל לבנו ,הכל!
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