בס"ד  -עלון תר"ס

פרשת פקודי

לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל
אלה פקודי המשכן ...

)שמות לח ,כא(

בחרבנו ,בבחינת
 ...אלה פקודי המשכן — משכן ,משכן בבנינו ומשכן ֻ
)במדבר כד( :מה טבו אֹהליך יעקֹב משכנותיך ישראל ,ודרשו רבותינו ז"ל
אפילו כשהם חרבים מגנים על ישראל .ובשביל זה הקימו את המשכן בכל
פעם ופרקוהו בעצמן ונסעו עמו ממקום למקום במדבר חֹשך ואפלה מקום
נחש שרף ועקרב וכו' ,ואחר כך חזרו והקימוהו וכו' ,להורות לדורות
שאפילו כשהמשכן יהיה נפרק וחרוב יגן עליהם ,ואם יקשרו רצונם תמיד
בקדֻשת המשכן ובית המקדש וכליו ,והכל בכֹח הצדיקי אמת העוסקים
בבניין המשכן בכל דור ודור ,כמו שכתוב בהתורה אזמרה וכו' )סימן רפב(,
על ידי זה יוכלו לעבֹר בשלום בכל המדבריות בכל מיני חֹשך וצלמוות,
אפילו כשעוברים חס ושלום במקום נחש ושרף ועקרב וצמאון וכו' ,שבכל
מקומות אלו בהכרח שיעבֹר בהם הרוצה לגשת אל הקודש ,בפרט מי
שנכשל כבר במה שנכשל ורוצה לשוב ,שבהכרח שיעבֹר באלו המקומות,
בבחינת מה שאמר רבנו ז"ל על מאמר רבותינו ז"ל "בהינו דעאל" וכו' )עיין
בהתורה רציצא ,בסימן כז( ,ומכולם יצילנו ה' על ידי תוקף הרצון דקדֻשה
שיזכה על ידי התקשרות לצדיקי אמת) .לקוטי הלכות  -הלכות ברכות
השחר ה'  -מ"ה(

ועמדיו ואדניו ...
בריחו ֻ
ָ
קרסיו קרשיו
)שמות לט ,לג(

המשכן הוא בחינת כלל תפילת ישראל,
והמשכן כלול מכמה דברים פרטיים קרשים
קרסים עמודים בריחים אדנים וכו' ,וכן כל כלי
המשכן עם כל הפרטים שבכל כלי ,והכל כאשר
לכל הם בחינת תפילת ישראל ,כי יש כמה וכמה
תפלות ישראל שמתחברין יחד ונעשה מהם
בחינת קרש למשכן ,ויש שנעשה מהם בחינת אדן
למשכן .וזה בחינת משפחות ישראל שחנו סביב
למשכן ,כי כלל משפחה זֹאת הם בבחינת חלק זה
מהמשכן ,ומשפחה אחרת הם בבחינת פרט אחר
מהמשכן ,והעיקר הוא התפילה שהיא עיקר בחינת
בניין המשכן ,וכל אחד כפי תפלותיו ,כמו כן הוא נשרש
במשפחות ישראל שהם בחינת כלל המשכן וכליו כנ"ל) .לקוטי הלכות -
הלכות נחלות ד'  -אות ח' לפי אוצר היראה – תפילה  -קי"ג(

הוקם המשכן ...

)שמות מ ,יז(

צריך האדם העושה משא ומתן ומלאכות להרים ידו להשם ולשעבד כל
מחשבתו ועשייתו ודבורו להשם יתברך ,בחינת" :גל על ה' דרכך וכו'",
מחיבים לעשות
ולהאמין באמונה שלמה שאין האדם עושה כלל ,רק שאנו ֻ
איזה עסק במשא ומתן ומלאכה ,מחמת שכן רצונו יתברך ,כי יש סודות
וכוונות גדולות בכל ענייני משא ומתן ומלאכות ,כי מבררין ברורין וניצוצות
קדושות על ידי המשא ומתן ומלאכות ,כידוע ,ובשביל זה לבד צריכין
לעשות מעט משא ומתן או איזה מלאכה ,כי כן רצונו יתברך ,וכמאמר
רבותינו ז"ל :טוב תורה עם דרך ארץ .אבל באמת אין האדם עושה כלל,
ואין הפרנסה נמשכת על ידי העשיה הגשמית כלל ,כי אם אדרבא ,עיקר
הפרנסה נמשכת על ידי ביטול הל"ט מלאכות ,דהיינו על ידי הארת הרצון,
שהוא בחינת קדֻשת שבת ,דמנה מתברכין כל שתא יומין.
וכשיודעין זֹאת באמת ובאמונה שלמה ,על ידי זה ממשיכין הקדֻשה של
שבת לששת ימי החֹל ,ועל ידי זה מקדשין ששת ימי המעשה בקדֻשת שבת,
ועל ידי זה מבררין ומזככין כל הל"ט מלאכות מֻזהמת הנחש ,מבחינת ל"ט
קללות ,וזוכין על ידי זה שיהיה כל הל"ט מלאכות בבחינת מלאכת המשכן,
ואז הל"ט מלאכות הם בבחינת ט"ל אורות ,בחינת הארת הרצון ,בחינת
טללי רצון ,כי זוכין לקבל הארת הרצון משבת לששת ימי המעשה.
ואזי כשזוכין לעשות כל המשא ומתן והמלאכות בבחינה זו ,אזי אף על
פי שעושה משא ומתן ומלאכה ,אינו נחשב בשם עשיה כלל ,רק בחינת
המלאכה נעשית מאליה ,כמו שכתוב במשכן" :הוקם המשכן"" ,תיעשה

המנורה" ,וכן אצל בית המקדש נאמר" :והבית בהבנֹתו" ,כי כל מלאכת
המשכן ובית המקדש הייתה נעשית מאליה ,רק שהם היו מכונים ברצונם
לעשות המלאכה ,והמלאכה הייתה עולה בידם מאליה.
וזה בחינת" :ששת ימים ֵתעשה מלאכה ויום השביעי שבת" ֵ ' -תעשה'
דייקא ,כי על ידי שבת זוכין שתהיה המלאכה נעשית מאליה ,כי עיקר קיום
של ששת ימי המעשה ושל כל המלאכות הנעשין בהם ,הכל הוא רק על ידי
שביתה ומנוחה של שבת ,שהוא בחינת הארת הרצון שמאיר בשבת.
ובבחינה זו צריך האדם לעשות כל המלאכות ומשא ומתן שלו שבששת ימי
המעשה ,היינו לידע ולהאמין באמת שהוא אינו עושה כלל ,רק הכל בכֹח
השם ,שעל זה הזהירה התורה שלא לומר חס ושלום "כֹחי ועֹצם ידי עשה
לי את החיִ ל הזה וכו'" ,כי הידים הם כלי המעשה של כל הל"ט מלאכות,
להידים להמשיך הפרנסה על ידי הל"ט מלאכות ,כי אם על ידי
ואי אפשר ַ
שמקבלין ומתברכין מבחינת הידים שיש בים החכמה ,שמשם עיקר
הפרנסה ,בבחינת "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" ,כי שם מאיר
הארת הרצון ,שהוא בחינת קדֻשת שבת.
וכשזוכין לזה ,אזי באמת גם בששת ימי החֹל אין צריכין לעשות שום
עֻבדא ושום מלאכה כלל ,כי בזמן שישראל עושין
רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי אחרים,
כמאמר רבותינו ז"ל ,כי אז המלאכה נעשית
ברצונו לבד ,שהוא רוצה בהמלאכה ,ואזי תכף
נעשית על ידי אחרים ,כמו שכתוב" :ועמדו זרים
ורעו צֹאנכם וכו'") .לקוטי הלכות  -הלכות שבת
ג'  -אותיות ד' ז' לפי אוצר היראה – ממון
ופרנסה – י"ז(
)כוכבי אור – אנשי מוהר"ן ,מז(

 כשהיה אדמו"ר זצ"ל סמוך
עוד על ֻשלחן חותנו רבי אפרים ז"ל בכפר
הוסיאטין ,והגיע לחותנו יום היארצייט של אביו
ונסע לאלכסנדעריווקא הסמוך לשם ולקח אתו
את אדמו"ר זצ"ל .וכשבאו לבית המדרש ובני
הנעורים דשם כאשר ראו את אדמו"ר זצ"ל בפעם
הראשון אזי הוטב בעיניהם מאֹד לכנֹס עמו בדברים ,אך לֹא ידעו מהיכן
להתחיל .ואחר התפלה נתן להם הר' אפרים ז"ל יין ישן כנהוג ובקשו בני
הנעורים מר' אפרים הנ"ל שיצוה לחתנו הוא אדמו"ר זצ"ל שילמֹד פרק
משניות וכן עשה .והפך עצמו פניו אל כֹתל המזרח ולקח משניות והניח על
הסטענדער ולמד ויתמהמה בלמוד עד בוש ,והבני הנעורים המתינו עד
שיסיים למודו למען ישתו היי"ש ועל ידי זה ישתו לחיים גם לאדמו"ר
זצ"ל ,וממילא יהיה להם שייכות לכנֹס עמו בדברים .וכשראו שהוא
מתמהמה הרבה בלמודו בקשו את הרב ר' אפרים שיאמר לו שיסיים
הלימוד .ונטה אדמו"ר את ידו על פני חותנו ויתעלף .והתחילו להקיצו,
וכשהקיץ שאלו אותו מה היה לו? והשיב להם כשנטה אדמו"ר זצ"ל את
ידו על פניו ראה את המנוח שהיה לו יארצייט אחריו עומד לנגדו ואמר לו
"לחתן כזה אומרים שילמֹד משניות? ונתפחד ויתעלף .המה ראו כן תמהו
מאֹד ומן אז והלאה נתפרסם שם אדמו"ר זצ"ל שהוא מצדיקי הדור,
והתחילו לנסֹע אליו כמה אנשים ונתקרבו על ידו לעבודת השם יתברך.
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב לז(

לכבוד לבי ובשרי ,שיש לו נשמה גבוהה מאֹד ,והכניס
וחידד חכמתו ושכלו להשיג ולהבין מתיקות אורות הצחצחות העליונות
עמקות ,עצות חדשות ,שלמות ישרות וברורות ,שגילה הצדיק
שהם עצות ֻ
הרועה האמתי שמקבץ נדחי ישראל ומכניע ומבטל הרע שלהם ומקרבם
לה' יתברך.

אשרינו שיש לנו רבי כזה ...

אחי יקירי וחביבי ,מה מאֹד נהניתי מאשר כתבת לי אשר אתה
בשמחה .אנחנו צריכים להתגבר ולהתחזק בשמחה ביותר אשר זכינו
נקדת האמת כזה ,ברוך ה' אשר
להנצל מלהיות בכלל המתנגדים אל ֻ
הבדילנו מן הטועים האלה והאיר לנו האמת לאמתו .כן יהי ה' עמנו שנזכה
לקיים דבריו הקדושים ולילך בדרכיו ועצותיו הקדושות שהם עצות ה'
אשר לעולם יעמֹדו.
קולות של שבחים אנֹכי שומע על שזוכה לקדש שם ה' לעיני כל העולם
האמות .ביאת נשמתך
בכל נסיעותיו ופגישותיו עם גדולי ושרי ומלכי ֻ
לעולם היתה רק להודיע ולפרסם את שם הצדיק האמת שהוא שורש נשמת
משיח בכל העולם ,והוא מושיען של ישראל עד סוף כל הדורות.
אינך יודע כמה גדולה מעלת נשמתך ,אם היית מרגיש ויודע גודל ערך
נשמתך היית פורח באוויר מגודל עֹצם השמחה .גם העיקר מה שזכית
להיות וכו' ...הוא רק לצֹרך זה ,כדי שיהיה לך כח ביותר לעסֹק בעניין
הגדול והנורא הזה שאין למעלה הימנו ,כי על-ידי זה יתהפכו כל באי עולם
מרע לטוב ויבוא העולם לידי תקונו בשלמות ,וכֻלם יראו וידעו שהכל
בהשגחת ה' יתברך לבד.
הטמאה
אשריך שזכית לטעֹם נֹעם האמת האמתי ולהנצל מארס ֻ
והשקר ששורשם כפירות ומינות ואמונות כזביות של נביאי השקר
הרודפים אחרי כבוד וגאוה ולוחמים בעזות מצח להעלים ולהסתיר
ולהרחיק אור הצדיק האמת שהוא מושיען של ישראל לדורי דורות לנצח,
הוא הרועה האמתי שמקבץ כל הרשעים הרחוקים והנדחים .ואוי ואבוי
להם ,שעל-ידי זה הם עוקרים האמת ואת עצמם ואת ישראל ממקור
ושורש חיותם ,ועל-ידי זה הם גורמים כל הכפירות וכל הצרות שבאים על
ישראל .ה' ירחם עליהם מעתה שיברחו מן השקר וישובו אל האמת מהרה.
עיקר קיום העולם שלא יתמוגג ולֹא יחרב ולֹא יהיה תוהו ובוהו שהם
כפירות ואמונות כזביות ,זה תלוי רק בהצדיק האמת שמגלה ומברר בעולם
אמונת חידוש העולם.
ה' ישמח נפשו בחיים ארֻכים ,בבריאות והצלחה ושלום כל ימי חייו.
ישראל דב אודסר

הזה ,והרע בעיניך עשיתי .אשר על-ידי כל חטא ועוון ופגם פגמתי הרבה
בכבודך הגדול והקדוש ,אשר על-ידי-זה נפגם מֹחי בבחינת מֹחין של חוץ-
לארץ ,ונתרחקתי מקדֻשת המֹחין של ארץ-ישראל ,כמו שנתרחקתי
בעוונותי הרבים.
 אבי צורי גואלי ופודי ,צופה ומביט עד סוף כל הדורות ,וכבודך ימלא
כל הארץ ,ואתה גומר תמיד הכל כרצונך .ומיום בריאת אדם הראשון עד
עכשיו ,בכל הפגמים והחטאים והעוונות והפשעים שעשו האדם ותולדותיו,
ובכל הכעסים שהכעסוך עד היום הזה ,בכֻלם אתה גמרת תמיד הכל
כרצונך ,בכל יום ובכל עת ובכל שעה .ומכל שכן בעניין הפגמים והקלקולים
שלי ,אף-על-פי שהרביתי לפשֹע נגדך מעודי עד היום הזה ,עם-כל-זה אני
מאמין באמונה שלמה שגם עתה ,אתה גומר תמיד כרצונך .על כן עדיין גם
עתה אני מקוה ממקום שאני שם עתה ,ואני מצפה לישועה שלמה מעתה,
שאזכה להשליך ממני הכל ,ולילך ולנסֹע לארץ-ישראל ,לארץ הקדושה,
ולבֹא לשם מהרה ,להכיר שם גדֻלת הבורא יתברך ,וגדֻלת הצדיקים
האמתיים ,אשר על-ידם יודעים גדֻלתך תתברך לנצח...
על-כן באתי לבקש ולקרֹא אל יהֹוה אל עולם" ,אקרא לאלֹהים עליון
לאל גמר עלי .ישלח משמים ויושיעני חרף שואפי סלה ישלח אלֹהים חסדו
ואמתו" .ויעזרני ויושיעני ויחזק את לבבי שאזכה להשתוקק ולהתגעגע
ולכסֹף באמת לזה ,לבֹא לארץ-ישראל מהרה ,ואזכה לעסֹק בכל העסקים
הצריכים לענין נסיעה זֹאת ,עד שאזכה לבֹא מהרה לארץ הקדושה ,ארץ-
ישראל ,ארץ החיים ,ארץ צבי לכל הארצות ,ארץ חמדה טובה ורחבה
שרצית והנחלת לאבותינו ,ארץ אשר אתה דורש אותה תמיד ,ארץ אשר
משה רבנו עליו השלום ,התפלל תקט"ו ]חמש מאות וחמש עשרה[ תפלות
לבֹא לשם .ותעזרני ותזכני ותושיעני להמשיך עלי שם המחין הקדושים,
מֹחין של ארץ-ישראל באמת .ותחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת,
ויתקנו כל
ותהיה בעזרי ותושיעני שאזכה לתקן בחיי מהרה פגם הכבודֻ ,
הפגמים שפגמתי בכבודך הגדול מעודי עד היום הזה .ואזכה מעתה לגדל
כבודך בעולם ,להודיע לבני האדם גבורותיך וכבוד הדר מלכותך ,ולֹא
אחזיק טובה לעצמי כי לכך נוצרתי ) ...לקוטי תפילות ב' – תפילה לד(

)ארץ ישראל(

)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 עיקר המֹח והחכמה הוא רק בארץ-
ישראל .ואפילו ישראל בחוץ-לארץ הם מקבלים ויונקים כל מֹחם וחכמתם
מארץ-ישראל ,וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ-ישראל ,וכפי חלקו ,כן
יונק ומקבל חכמתו מארץ-ישראל; אבל כשפוגמין בכבוד השם יתברך ,חס
ושלום ,על-ידי-זה נופלין ממֹחין של ארץ ישראל למֹחין של חוץ לארץ ,ועל
ידי זה נעשה מחלֹקת ומריבות ,כי מֹחין של חוץ לארץ הם בחינת מחלֹקת
)לקוטי עצות – ארץ ישראל ,אות יח(.
 מֹחין של ארץ-ישראל הם בחינת נֹעם ,בחינת נעימות התורה,
בחינת שלום .ועל-ידי צדקה ,בפרט צדקה לארץ-ישראל ,על-ידי-זה נעשה
כלי לקבל השפעות הנעם הזה ,ואז יכולין לתקן גם המֹחין של חוץ לארץ
הנ"ל; אבל כשחס ושלום המֹחין של חוץ לארץ פגומים הרבה ,על-ידי
שפגמו הרבה בכבודו יתברך ,אזי אין יכולין להתתקן ,אדרבא אלו המֹחין
של חוץ לארץ פוגמין גם המֹחין של ארץ ישראל שהם בחינת שלום ,ואזי
נעשה מחלֹקת בארץ ישראל גם-כן .וזהו עניין המחלֹקת שיש עכשיו בארץ
ישראל ובחוץ לארץ)לקוטי עצות – ארץ ישראל ,אות יט(.
 קברי צדיקים אמתיים הוא קדוש בקדֻשת ארץ-ישראל ממש ,כמו
שכתוב" :צדיקים יירשו ארץ" ,וארץ-ישראל הוא תיקון גדול לפגם הברית,
על-כן צריכין להשתדל לבוא על קברם ,כי מקום קברם הוא קדוש כנ"ל
והוא תיקון גדול לפגם הברית)לקוטי עצות – ארץ ישראל ,אות כ(.
  ...ועתה אשר באתי לפניך ,לשאת רֹאשי ופנימיות דעתי וצפון לבי
לצפות לרחמיך מלא רחמים ,מצמיח קרן ישועה ,מצמיח קרן ישועה ,מי
כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ,מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה .אבי
שבשמים ,מרום וקדוש ,פועל גבורות ,עושה חדשות ,בעל מלחמות ,זורע
צדקות ,מצמיח ישועות .עזרני ברחמיך הרבים ,וזכני למֹחין דקדֻשה,
למֹחין זכים וטהורים ,למֹחין ישראליים ,למֹחין של ארץ-ישראל ,הצילני
ממֹחין פגומים ,ממֹחין של חוץ לארץ .חנני מאתך חכמה בינה ודעת
דקדֻשה ,וזכני ברחמיך הרבים ,ועזרני והושיעני שאזכה לילך ולנסֹע ולבֹא
מהרה לארץ-ישראל ,לארץ-הקדושה ,לארץ-החיים ,אשר שם עיקר הדעת
והשכל והמֹח והחכמה דקדֻשה .העלני מהרה מחוץ לארץ לארץ-ישראל.
עשה עמי פלאות ,כנאה לך ולאבותינו ולרבותינו הקדושים ,לֹא כמעשי
הרעים ,כי אתה עֹשה צדקות עם כל בשר ורוח ,לֹא כרעותי תגמלני.
 זכני ועזרני שאזכה בחיי לתקן פגם הכבוד ,אשר פגמתי בכבודך
הרבה מאֹד על-ידי תאוותי הרעות ,אשר באתי על-ידם לכל החטאים
והעונות והפשעים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום

]רבי ישראל וחסיד קוראים יחד מתוך הספר הקדוש
'ספורי מעשיות משנים קדמוניות' את המעשה מ'שבעה קבצנים' ,ורבי
ישראל מתחיל לשורר" :הוי רבי נחמן ,הוי רבי נתן ,צוחקים מכל
העולם["..
כלום ,אין לי כלום ,הכל של השם יתברך ,הבנים של השם יתברך,
הכסף של השם יתברך .מה אתה רוצה ,מגיע לך איזה דבר?
באים בטעות להשם יתברך" :הבנים שלי ,הכסף שלי ,הדירה שלי",
אין לך כלום .מה ,זה שלך? מאיפֹה הבאת את זה?
אני ראיתי את רבי ישראל קרדונר איך הוא היה מרקד ,איך הוא היה
שמח עם השם יתברך ואיך הוא היה מודה לו מאֹד על כל דבר ,על הדירה,
על הכסף ,על הילדים ,על הכל .הוא הודה להשם יתברך" ,רבונו של עולם,
מודה אני לפניך שנתת לי בנים ,שנתת לי כסף ,שנתת לי דירה"..
הוי ,כמה טוב להאמין בשם ובתורה ולקיים התורה ,כמה שזה שוה ,כל
רגע אין לשער ,כל רגע שוה מיליונים .זה אי אפשר לשער מה ששוה כל רגע
שאני יודע שהשם יתברך ברא אותי ונתן לי דירה והכל ,נתן לי מתנות
כאלו...
נקדה ,כל מצוה ,זה
הוי ,כמה טוב וכמה נעים התורה שלנו .כל אות ,כל ֻ
העיקר החיים ,השמחה היא עיקר החיים .אשרינו ,אנחנו יהודים .הגויים,
כל הגויים של כל העולם לֹא שוה כלום ,אין להם אפילו שבת אחת ,אין
להם כלום ,כלום .בלי התורה – בעלי חיים ,אוכלים תבן .כל היום אוכל,
עומד ואוכל ועומד .זהו ,חמור .רק אנחנו ,עם ישראל ,כל העולם שלנו .ארץ
ישראל  -שלנו! בית המקדש  -שלנו! ירושלים  -שלנו! יש לנו תורה כזה שכל
מלה אין בכל העולם .כשיבוא משיח אז יהיה שמחה כזו בעולם ..לֹא היה
מיום שנברא העולם ,לֹא היה שמחה כזה כמו עכשיו! השם יתברך נתן לנו
את התורה ,החיים ,התורה) ...ההמשך יבוא(
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