
   
  ]ד"פ,  אמונה–אוצר היראה [                         ...בכל ביתי נאמן הוא

ת למרחקים ורור סחואם לסח  כי,לםואנחנו לא באנו לזה הע
חרים בזה ות שסורוששם מצליחים הרבה מאד באלו הסח, ליםוגד
ל ונפלא מאד בלי וח גדויחים בהם רווומרו, קאילם הגשמי דיוהע
דע במה משתכר ואבל אין האדם י. ' וכון לא ראתהעי, עור וערךיש

  על;ק מאד ממדינתנו שאנו צריכים לשוב לשםולם הרחובזה הע
, הוא משה רבנו, עה נאמןוכן חמל עלינו השם יתברך ושלח לנו ר

, והוא חמל עלינו, בכל ביתי נאמן הוא: ושכתוב ב, םועליו השל
ת וורה והמצותדיע לנו כל הוהוא האיר עינינו וה, הוא הצליחנו

שים ות הקדורודיענו כל הסחווה, הוא ברוך שושמסר לנו מפי הקד
שהוא לבישת , לםור בזה העושאנו צריכין לסח

ת ושות הקדווציצת ותפלין ושאר כל המצ
  .תוראווהנ

  
ת ו אין אנו צריכים לבל,דאיוובו
, םוחס ושל, רולחק, םוחס ושל, ימים

דאי וכי בו, תורואם נצליח באלו הסח
מלבד מה שהוא רשע , קר בזהוחמי ש
טה ואף גם הוא ש', ס וכוורוואפיק

ת וצה להיושר, געופתי ומש, וילווא
, ר אחר איש נאמן כזהולחק, חכם להרע

 ו ולהבין בשכלוקא בדעתיצה לידע דיוור
ל ו היש פתי גד.רהומדוע יצליח בזאת הסח

 ממרחקים אנשים נאמנים ולחין לושש? מזה
ר ושימהר לסח, כאלהראים ווחכמים אמתיים ונ

כי יצליח , ת בתכלית המהירות והזהירותורואלו הסח
 מתרשל בזה ,ולב ןו בזד, והוא;עורין עתק בלי שובהם מאד ה

, ת חשובים שםורולה הטעם מדוע אלו סחיר תחוצה לחקוור
ובא , רה ומבלה ימיו בהבל וריקור הסחוכך מתעצל לסח ךוובת

שכן אם הביא  מכל. בטו נעור וריק מכל, מהילשם בחרפה וכל
תם ושמענישים את המביאין א, א לשםולשם דברים האסורים לב

תה בושה וי לאוא, עורינשים קשים ומרים מאד בלי שולשם בע
  .מהיוכל

  
, ם וכל הצדיקיםושמשה רבנו עליו השל, והנמשל מובן ממילא

ראים והצדיקים ווכל התנאים והאמ, ניםונים ואחרונביאים ראש
ם כל יתנו לקיותבין לנו ומזהירין אולם כוכ, יהםהבאים אחר

 ידי כי נצליח על, םועליו השל, נו משה רבנוות שצווורה והמצוהת
, ניםוחכמים ונב,  והם אנשים נאמנים;לם הבאוזה מאד בע

ר אחריהם וובודאי אין אנו צריכין לחק, תנו באמתוהבים אווא
ר כל ווכל לסחזה נ ידי ועל, רק להאמין להם ולילך בדרכיהם, כלל
ואין אנו צריכין וגם אין , תוורה ומצות שהם תושות הקדורוהסח

, ר אחריהם חלילהות ימינו על שום חקירה לחקואנו רשאים לבל
ר אלו וק כל ימינו לקבץ ולסחורק להאמין בכל דבריהם ולעס

  .וכל חפצים לא ישוו בהם, ת היקרים מפז ומפניניםורוהסח

שה ואת האמונה הקד, םוהשלעליו , וזה ששבח שלמה המלך
וזה , ידה לנצח ומאריך בזה איך שמצליחין על, אשת חילשנקראת 

מכין ושה שסוידי האמונה הקד שעל, ממרחק תביא לחמהבחינת 
 ידי על, ועל הצדיקים הבאים אחריו, םועליו השל, על משה רבנו

ת ולמולים שהם העות למרחקים גדורור סחולין לסחוזה יכ
פי שאין אנו משיגין בשכלנו מה  על אף. ים מאדנוהים והעליוהגב
דיע לנו איש נאמן באמת מה אנו צריכין וכבר ה, ר שםולסח
 כותהל( ל" וכנ,זה נצליח שם תמיד לנצח  ידי שעל, ר לשםולסח

  .)' אות ג,' דכההל -גילוח 
  

  
  

  )'ז',  קדושה וקידוש ה–אוצר היראה (

יש צדיקים גדולים שיש להם שם   
 אבל הרבה מבזין את שמם ;מרחוקגדול ל

ויש להם שפיכות דמים , ודוברים עליהם
והם מקבלים כל זה עליהם , מזה

ידי -ועל, דוש השםיבעצמם בשביל ק
זה מצילים רבבות נפשות ישראל 

  .ם חס ושלו,ממיתה והריגה

  

  

  

  )ג"נ-ב"נ, ב- שיחות וספורים -כוכבי אור (

היה בתולדתו , רבי מנדיל מלאדיזין   ☺
 ,ל"ת ז"ונתקרב למוהרנ, ומנעוריו מצד המתנגדים
שנתוועד אתו בכפר , על ידי רבי יצחק חזן מברסלב

  .אשר נשכר להם לצרכי פרנסתו, במקום לימודו עם נערים
  
ובהתוועדו , ורבי יצחק היה דרכו לומר דברי צחות בכל עת   ☺

ענה ואמר לו רבי , ל ואמר איזה דברי צחות"עם רבי מנדיל הנ
.  נמצא איש חכם יותר ממך,אבל בעיר ברסלב, אתה חכם :יצחק

  !רבי נתן:  והשיב לו?מי הוא: ושאל אותו
  
יען אשר ראה והבין , זני רבי מנדילוונכנס זה הדיבור בא   ☺

והתחיל לכסוף , בזה האיש רבי יצחק שגם הוא איש חכם ונבון
אבל לא היה יכול לנסוע באמצע , ל"ת ז"לנסוע לברסלב למוהרנ

אשר , וזה היה בחורף. ל"עם הנערים הנ מן שנשכר בו ללמודהז
  .הוכרח להמתין עד קודם פסח שחזר לביתו לטאלטשין

  
נתוועד אתו בשוק רבי מאיר יהודה , ובחול המועד פסח   ☺

ל על ימים "ת ז"בעת שרצה לנסוע למוהרנ) שיישב אז בטאלטשין(
 יהודה ונתעורר עוד הפעם על ידי רבי מאיר, אחרונים של פסח

, ל"ת ז"ובא לפני מוהרנ. עד ששכר אתו ביחד את העגלה, ל"הנ
אשר , וסיפר לפניו את כל לבבו בדבר מבוכותיו מספרי החקירות

ל ידע מה "ת ז"ומוהרנ, נטעה ונתעה בהם קודם התקרבותו

נא לשמור על קדושת הגיליון   כ"תק'  עלון מס-ד "בס

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



. עד שנהפך לאיש כשר בכל ימי חייו וכאשר נספר לקמן, להשיבו
  ].ל"כל זה שמעתי מאבי ז[

  
  אותו  שראה  ,שמעתי  ל"ז  ראובן  לייבלי  ר"ב  נתן  ביומר   ☺
  שמח  שהיה  הטלית  לבישת  בעת  המדרש  בבית  אחת  פעם
  ממש  מכוון  יצחק  רבי  עם  התוועדותו  שביום  ,לו  וספר  .מאוד
  ]ל"כנ  מבוכותיו  עוצם  כפי[  בלבבו  נכנס  ,אתו  שנתוועד  טרם

  בשמעו  מיד  ,אבל  .ותפילין  ליתט  מללבוש  לגמרי  שיפסוק
  בדעתו  חשב  ,ל"הנ  יצחק  רבי  מפי  ל"ז  ת"מוהרנ  שבחי

  וכן  .ת"מוהרנ  עם  תחילה  שידבר  עד  ,פנים  כל  על  להמתין
  כל  מלבבו  להוציא  ,יתברך  'ה  בעזרת  ת"מוהרנ  שזכה  ,היה

  שמח  והיה  ,ל"כנ  ומאמין  כשר  לאיש  שנהפך  עד  ,מבוכותיו
  .רב  שלל  כמוצא  ,חייו  ימי  בכל  זה  על  ושש
 

  
  

  )ו"ט –אוצר היראה (

,  מה שהתורה משבחת אותה,ישראל-קר שבח ארץיע   
וכן בשבעת המינים שנשתבחה בהם , ארץ זבת חלב ודבששהיא 
 שהוא ,עם העליוןונה ששם שופע שפע נוקר הכויע, ישראל-ארץ
 שמלובש בכל רש כל הנעימות והמתיקותוש

  .הטעמים שבעולם
  

רש נעימות ומתיקות הפרות ווזה ש   
יקא יכולין יושם ד, ישראל-של ארץ

ידי הפרות -עם העליון עלולהתקשר לנ
ידי שנזכה לקדש -על, הטובים שבה

ות וידי המצ-אכילתם כראוי על
. לם במיני מאכלו שכ,התלויות בארץ

כי , דאי שבח גדול ונורא מאדווזה בו
ר עבודת האדם כל ימי חייו קיזה ע

' עם הולחזות בנ, עם העליוןולזכות לנ
ובשביל זה נתאוה משה . ולבקר בהיכלו

קר תשוקת כל יכי זה ע, ישראל-כך לארץ-כל
 הלכות ברכת הפירות(' עם הוהצדיקים לחזות בנ

 ).'אות ג, ' הלכה ד-

  

  

  

  )ט"מ -י הנחל ֵּבמספר ִא(

  . ג"אלול תשכ' ח, ה"ב  
כתיבה וחתימה טובה לחיים ', עיני ולבי וכו... לכבוד מר 

  . טובים ארוכים ולשלום אין קץ
  

צריך לזכור תמיד גודל מעלת אצילות נפשו העדינה   
לרחם עליה לקשטה ולייפותה , וגבוהה מאוד בשורשה העליון

להצילה מפח , ולצחצחה בצחצחות העליונות הנוראות של הצדיק
רות שמחליפים ומקלקלים יוקשים של העושק והיכלי התמו

ולהתנהג בנימוס המלוכה דקדושה של בן המלך האמת , מאוד
כבר הגיעו ימי אלול . )א" מעשה י-עיין סיפורי מעשיות  (שנחלף

וצריך עתה לחזור ולהתחיל , ימי הרחמים והסליחות, הקדושים
מחדש להתגעגע ולכסוף ברצונות חזקים לישאר קבוע בראש 

ולא יפריד . ץ הקדוש של הצדיק האמתיהשנה הקדוש בתוך הקיבו
  .עצמו מהם כל ימי חייו

  
צריך , יתברך ולשוב בתשובה' כשאדם רוצה להתקרב לה  

וצריך שיהיה , שיעברו עליו אלפים ורבבות ירידות בלי שיעור
 לחזק לבבו בכל פעם לבלי להניח את מקומו משום ,בור חזקיג

ר והיסוד שהכל תלוי וזהו העיק.  יהיה איך שיהיה,ירידה שבעולם
 אף אם הוא ,ולחזק את עצמו תמיד, בו לבלי ליפול בדעתו לעולם

כי . להאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה בעולם, כמו שהוא
ואציעה שאול  בבחינת ,יתברך' בכל מקום יכולים למצוא את ה

  .הנך
  

ומאחל לו ולביתו שנה , המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו  
  . ת גאולה וישועהשנ, טובה ומתוקה

  ישראל דב אודעסר 
  

  

  

  )'ב-'א, לוםש – עצותלקוטי (

 זוכין ,ידי התורה- ועל; זוכין לתורה,ידי ענוה ושפלות-על  
 נתעלה ,ידי זה- ועל;לקרב להשם יתברך בעלי תשובה וגרים
 זוכין לשלום , ועל ידי זה;ונתגדל כבוד השם יתברך ונשלם היראה

 .)סימן יד, ן"לקוטי מוהר(
 
לה צריך יכי תח,  יש שלום בעצמיו:ויש שני מיני שלום  

:  כמו שנאמר,כי לפעמים אין שלום. לראות שיהיה שלום בעצמיו
ידי היראה -ועל, אין שלום בעצמי מפני חטאתי

- ועל.זוכה לשלום בעצמיו ואזי יכול להתפלל
 שלום בכל , זוכה לשלום הכללי,להיידי תפ

 ).שם(העולמות 
  

  

  

  )ד"י, 'אטי תפילות לקו(

ידי היראה תזכנו -ועל...      
והגוף , שיהיה שלום בעצמינו, לשלום

יתבטל ויהיה נכלל בתוך הנשמה 
, הקדושה לעשות רצונך באמת תמיד

ותשמע תפלתנו , ונזכה לתפלה בשלמות
וברחמיך , ותמשיך שלום בעולם, תמיד

הרבים תשים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא 
  .טל את כל מיני מחלוקת מן העולםותב, של מטה

  
חס ,  לבדך ידעת כמה רעות וקלקולים גורמים'כי אתה ה     
צם המחלוקת שיש עכשיו וובפרט ע, המחלוקת שיש עכשיו, ושלום

עד אשר חלק לב כל אחד , בין הצדיקים ובין הכשרים שבדור
ותגלה האמת , רחם עלינו ברחמיך הרבים, 'אנא ה. ואחד מחברו

ותשפיע שלום בכל , ותשים שלום בין עמך ישראל לעולם, בעולם
וכל , עד שיומשך השלום גם בעולם הזה הגשמי, העולמות

ויהיה השלום גדול בין כל הברואים , הברואים ירחמו זה על זה
  .שבעולם

  
  :מוקדש לעילוי נשמת

  ל"ז, חמוס בן אברהם'    ר
  ל"ז, ה-ה בן עובדי-   הבחור היקר עזרא אורי ארי
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