
  )ח"י', שית וברא( ...התיבה -ובאת אל   
  ]'ז',  הלכות מילה ג-לקוטי הלכות [

 שלא היה רועה נאמן כמשה שמסר נפשו ,הר הקדושווזה שמובא בז
קש ילו אברהם שבי ואפ,קש רחמים כל כךיכי נח לא ב, בשביל בני דורו

יותר  כמשה שמסר נפשו באבל לא', והתפלל על אנשי סדום ועמורה וכו
  .הר הקדושון שם בזייע',  וכוין מחני נאיואם א: ואמר

כי לפי עוצם זכותו וקדושתו כן , כי באמת הצדיק הדור הכל תלוי בו
ים את יידי זה החסד הוא יכול לק-שעל, יכול לגלות ביותר החסד הנעלם

 ואיך שהוא ,לו אם העולם רחוקים כמו שהם רחוקיםי אפ,העולם בכל עת
ידי זה יכולים - שעל,עלם שאין מגיע לשם שום פגם כללתמיד יש חסד הנ

' כי באמת ה, קאיאבל הכל תלוי בכח הצדיק הדור די, ים העולם תמידילק
עולם חסד  בחינת ,ל"יתברך ברא את העולם בחסדו לבד שהוא החסד הנ

כי כפי כחו ורצונו כן , אבל אחר שברא העולם הכל תלוי בצדיק הדור, יבנה
  . תלוי בום העולם והכלימקי

 אם היה אז ,לו בדור המבולי אפ,כן-ועל
 כמו ,ל הנעלם"מי שיוכל לגלות החסד הנ
היה באפשר , משה רבנו עליו השלום

ומחמת שנח . ם העולם גם אזישיתקי
ולא , לא מסר נפשו כל כך כמו משה
כן היה -על, היה מגלה החסד הנעלם אז

  .מבול בעולם והחריב כל העולם
  

ח להסתיר עצמו לו נח היה מוכריואפ
וח והצלה ופי שהרבה ר-על- אף,בהיבת

אבל מאחר שנתן רשות למשחית ולא היה , לפניו
לו יכן אפ-על, יכול להתגלות החסד הנעלם להגן עליהם

  כי הצדיק הוא, נח הצדיק היה מוכרח להיות סתום ונעלם ונסתר
  .ל"בעצמו התורה בחינת החסד הנ

כן הוא היה -על, ל"סד הנמחמת שלא היה בו כח לגלות הח כן-ועל
 כדי שיהיה בהעלם כמו שהחסד הוא ,בהימוכרח להסתר מן העין בת

ידי זה לבד נשאר שארית בארץ שלא נחרב -ועל, ו בהעלמה גדולהיעכש
  .העולם לגמרי

 עד שהיה מגלה ומעורר ,מסר נפשו מיד, אבל משה רבנו עליו השלום
טל גזרתו יתברך יבידי זה -עד שעל, ם העולם תמידיהחסד הנעלם המקי

ידי החסד הנעלם -כי על, פי שעשו אז מה שעשו-על- אף,ים העולםיונתק
  .ל"ם העולם תמיד כנייכולין לקי

  
  
  

  ]ה"מ –אוצר היראה [

 לבטל  כין וז  ושב דש והמק ם והמק קר יע שם  ישראל   בארץ   
הרשימו   רוא  כך  אחר  ולהמשיך  ,כראוי  יתברך  השם  אל  ואת עצמ

ישראל   בארץ  הדר  כן  ועל  .כראוי  היטב  ובלב  לקשרה  ל"הנ  טוליהבמ
שנמשך   ואלקות  צצותוהתנ  קריע  כי  ,ה-ואל  ול  שיש  כמי  מהוד

רה והת  קיום  קריע  וכן  ,ישראל  בארץ  הוא  ל"הנ  הרשימו  מזריחת
 לולסב  צריכין  כן  ועל  .ישראל  בארץ  הוא  ל"הנ  מהזריחה  שנמשך
דברים   שהומהשל  אחת  הוא  כי  ,ישראל  לארץ  שבאין  דםוק  יסורין
ל "הנ  טוליהב  כי  ,ל"ז  תינוורב  שאמרו  וכמ  ,יסורים  ידי  על  שבאין
 בפנים  ארו כמב ,יסורין ידי  על   הוא  ,ל" הנ הרשימו  מאיר  שמשם

  .)ג"י  אות  - '  ה  מילה כותהל(

  
  ]ח"י, ן"שיבחי הר[

ינו שאין יה,  איש ואשה שויןושאצל, ]ל"זצ, הקדושרבינו  [ואמר    ☺
לו יכא,  בעיניוורק הכל שוה אצל, אה אשהו שום צד מחשבה כשרומגיע ל

ובזה . ירא לא מאשה ולא ממלאךי מתושאינ, פעם אחתואמר . אה אישור
ן איזה צד פחד כל שהוא מהרהורי י עדיוכי מי שיש ל, יש הרבה לבאר

 וין יש ליועד, כוךי נקי בתכלית הזורק שאינ,  אם הוא נקי בזהאפילו, אשה
רבינו [אבל הוא ; ד ממלאךוהוא צריך לפח, איזה פחד כל שהוא מזה

  . פחד ממלאךוכן אין ל על,  שום פחד מזהוין לשא, התפאר] ל"זצ, הקדוש
  
ואנת , אנא בשרא: נם לברכהותינו זכרומז קצת בדברי רבווזה מר    ☺

ומובא , שאמר רב עמרם חסידא אל המלאך,  ואנא עדיפנא מנך—אש 
בלקוטי ' סימן א, " ממשלה—תקעו "רה ובהת,  לברכהונוזכר, בדבריו
  .והבן, ין שם היטביע, תנינא

  

  
  

  ]ז"ט,  רצון וכיסופין–וצר היראה א[

שך וקר התגברות כח המיע  
שה על כח המכריח שממנו ודקד

ת ות והבלבולים והמניעונמשכין כל התאו
ן וידי הרצ  הוא על,שהומן הקדוההתרחקות 
 אל ונו כי כשהוא נמשך ברצ.שהווהכסופין דקד

רש ו אזי מתגבר ש,האמת להשם יתברך ולצדיקי אמת
נך ות רצוני לעשורצ :וזה שאמר התנא. שך דלעילאוכח המ
   שהזכיר זאתוידי זה בעצמ  ועל,ר שבעסה מעכבואלא שא

והמסיתים  נעיםו המ לפני השם יתברך ומעיד בפיו שכלולתי בתפ      
נך ות רצו רק לעשונוכי רצ . כללונוהם רק מבחינת כח המכריח ואין זה רצ

שך ו מגבירין כח המו בזה בעצמ- שהושך דקדושהוא בחינת כח המ -
יקא יהיו יידי זה ד על, אדרבא . אף על פי שיש כח המכריח,ולתושיפעל פע

נגד  - תועשה נפלאנגד כל עמך אראים בבחינת ונגמרים תקונים נפלאים ונ
מה רב טובך וזה בחינת .  שהוא בחינת כח המכריח שהוא כח נגדי,קאידי

הלכות יום (קא ינגד בני אדם די - סים בךואשר צפנת ליראיך פעלת לח
  .)' אות ו-' טוב ה
  

  
  

  ]'ל-ח"כ, תורה תלמוד - עצותליקוטי [

ות כין לעזוידי שמחה ז-ועל, כין לשמחהולה זירה ותפוידי ת-על  
ועל , כין להתקרב לצדיקים אמתייםושה זוידי עזות דקד-ועל, שהודקד
 בחינת ידים לקבל מוסר ו יש ל,ידי אמונה-ועל. כה לאמונה שלמהוידם ז
, לםום בעוונתרבה של, קתולין מגרוש ומחלוידי זה נצ-ועל, כיחי אמתוממ

שה ותם הקדוואזי מתקן וח. ם בין ישראל לאביהם שבשמיםוונעשה של
  .תםוך חותם בתונת חבבחי
 
רה מתלמידי חכמים שאינם וע תוצריך להתרחק מאד מלשמ  
רתם מהשדין שיש וכי הם בחינת שדין יהודאין שהם מקבלין ת, הגונים
מר תמיד דרושים נפלאים שנתקבלים וכן דרכם ל-ועל, רה נפולהולהם ת

אבל אין . וכל דבוריהם דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים, ןולפני ההמ
רתם של אלו התלמידי חכמים אין להם כח וכי ת, עלת מהםומקבלים ת

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י'   לזכרון נצח מורינו ר-  פרשת נח  -מ  "  עלון תק-ד  "בס



  

  
 ,בעין יפה, תרמו נא

 למען קיום הוצאת העלון
 !ותזכו למצוות
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פלים בני אדם ו נ,רתםוידי ת- על, אדרבא;בולהדריך את האדם בדרך הט
  .וכל ההתנגדות בא מהם, ת ומבזים ומחרפים יראי השםולות גדובכפיר
 
ך ורחים תלמידי חכמים אמתיים לתו הוא שיכניס א,קון לזהיהת  

 לפני השם וולבטל את עצמ, א לאמונה ולחסדוכין לבוידי זה ז-ועל, ובית
ידי זה מתגברים על המתנגדים -ועל, לעת ולא אישואנכי תיתברך בבחינת 
ת ולברר וכין להעלווז, ת והמינות הבאים מהםוין הכפירומשברין ומבטל

 .רתםוב שבתוהט
  
  
  

  ]ח"כ, 'אלקוטי תפילות [

דושי ובאורי יותצילני מכל מיני ח,  ברחמיך הרבים,ותרחם עלי...      
רה נפולה ושיש להם ת, ידי השדין-ת עלופירה הנמשכין דרך הקלות

דושי יאורי וחילם שום בוותשמרני תמיד שלא אשמע לע, מאלפין הנפולין
ולא יכנסו דבריהם , תופית הנמשכין דרך הקלות הנפולורורה מאלו התות
ותעזרני שיהיו נמשכין לי ,  ברחמיך ובחסדיך, ותגן עלי; ובלבי כלליזניובא
ואזכה תמיד להמשיך בדעתי ולקבל , שהורה אמתיים דרך הקדודושי תיח
בלי שום , שהון דרך הקדורשם העליויתא אמתיים משירודושין דאיח

 ...ת והסטרא אחרא כללופיאחיזת הקל
  

  
  

  ]'עמכתב  - י הנחלֵּבמספר ִא[                           

  . ה"ג אייר תשכ"כ, ה"ב  
עטרת , לכבוד מלך ישראל

  ...מר , ראשי
מצד , כאשה לבעלה' החביב בעיני ה

גודל תוקף תאוותו שמתאווה בכל לבו 
המשפיל , מתאל המנהיג החכם הא

, גאים ומגביה שפלים ותחתונים
ומאסף ומקבץ כל האובדים והנדחים 

', שכולם ידעו את ה, ותורתו' ומחזירם לה
בגין , מגן בעדך' יהיה ה. כתר מלוכה' ויתנו לה
שממשיך עליך חסדים ורחמים חדשים , הצדיק

  . בלי שום מחסור, להאריך ימיך ושנותיך בנעימים
  

נגזר , ויתך בבטן אמךוכי מעת התחלת ה, דדע אחי והאמין מאו  
בתנאי שבשכלך הרחב והישר , שתהיה מלך על ישראל, עליך מאת הבורא

  ,ובלשונך הצח והמפואר
  ,שכולם יראו ויכירו את האמת האמתי, תפתח עיניהם ולבם של ישראל

  אשר רק בזה תלוי עיקר גאולתנו ופדות, הגנוז וצפון ונעלם מעין כל
  . ל העולם בשלמותותיקון כ, נפשנו

  המעתיק 
  
  
  

  ]' ב-ל "זצ, ישראל בער אודסר' דיבורים ושיחות ממורינו ר[

ואני חפשתי בכל מיני חסידויות שונות ואצל אנשי יראי , נו...      
, שמו היה רב הירש, רסם עד היוםולמשל היה בטבריה איש אחד מפ, השם

והוא היה ' חייםחפץ 'הוא היה תלמיד של ה. רב צבי ליטוואק רוזנטל
הוא היה ירא שמים והוא . הפאר של כל העיר וגם היה הפאר של הישיבה

' ראשית חכמה'למשל הוא היה לומד בספר , למד הרבה ספרי מוסר
, פה-לו בעלובהתמדה גדולה כמה שעות בכל יום בעמידה והיה יודע את כ

, ירשרב ה, רב הירש", ואני ראיתי ואהבתי את זה ואני היה לי ערך גדול
  ."..'ראשית חכמה'כך -הוא לומד כל

ואני חפשתי מקום בשביל להדריך אותי ולהאיר בי יראת שמים      
אני בקשתי אותו . אז נדבקתי בו והוא נעשה רבי בשבילי בלי כסף, ואמונה

פה -בר אתי בעליוהוא ד, הרווז' ראשית חכמה'והוא רחם עלי ולמד אתי 
כן לבד -וגם. והיה קשר גדול בינינו, םבכדי שיכניס בי אמונה ויראת שמי

  .היה לי עוד כמה רגעים כי חפשתי מאד עבודת השם באמת
ראשית 'אני ראיתי בספר , ין לא ידעתי כלליין התבודדות עדימענ     
דאי התפללתי ובו, להידל והכח של התפוובשאר ספרי מוסר את הג' חכמה

לה זה יק ידעתי שתפר, ן התבודדות לא ידעתייאולם מעני, להשם יתברך
, לות שלי של יוםיתפש וכן השלאז אמרתי תהלים הרבה ו. דבר גדול מאד
  .ביראת שמים, בדבקות, ונה גדולהוהתפללתי בכ

עוד לא הייתי ,  בזמן שבאתי על דעתי כשהייתי ילד קטן עוד,ואני     
, ורציתי מאד, אבל הלב היה בוער להשם יתברך, לוייכול להגיד תהלים אפ

ד והיה לבי מתגעגע לעב. מוד התורה ומצוות ואמונהיהבתי מאד את לא
, והתפללתי בדבקות, ר נפשי בשביל עבודת השםוד תורה ולמסוללמ, השם

כנסת שהיה בשכנות -ואני נכנסתי להתפלל בבית, בהתלהבות ובתנועות
יד הבית שלנו ושמה היה חסיד אחד זקן גדול והוא היה אדם נכבד -על

לה שלי שהיא יהוא ראה את התפו, ר ואהב יראי השםאדם כש, וחשוב
בדבקות ובאמת , נהוהוא ראה שאני מתפלל בכו, נה מכל הילדיםומש

הוא היה מהחסידים שהם לא מתפללים . אז מצאתי חן בעיניו, בתמימות
כן אני היה לי עזות ולא -פי-על-אבל אף, נו. רק בלחש, בכח ולא בקול

הוא , אלי בכל יום ונתן לי מטבע חשובהאז זה הזקן בא  .הסתכלתי עליהם
רסם בעיר שהוא קמצן כזה שהוא נותן נדבה המטבע הכי קטנה והיה מפ
  .והוא נתן לי. חתיכת פח, שאפשר

אז הם , ונתתי את המטבע, הם היו עניים, כשבאתי הביתה     
  ף מטבעות וכך הפסקתי לתת לבית והתחלתי לאס-אבל אחר, נתפעלו מאד
קון ידור שיהיה בו תיאני רוצה לקנות ס. דוריבשביל ס                   

כל הבקשות , כל מיני סליחות ומעמדות, חצות ותהלים
, עולםבשיהיה בו כל מה שיש  -' בו-כל, 'וכל התפלות

  .איזה דבר, נהיאיזה תח
ואני היה לי שתוקקות , נו      

דור כזה ואני קבלתי ילס וגעגועים
אז אני , בהכמעט בכל יום מטבע חשו

לקחתי את כל המטבעות וקבצתי 
אבל בטבריה . דורישיהיה לי לקנות ס
, דור כזהיאי אפשר להשיג ס

דור רק בשביל יס בטבריה היה
דור כזה כמו יוס, הילדים להתפלל

אז . שאני רציתי היה רק בירושלים
חם עלי והאמא נסעה יהשם יתברך ר

  ואני , לירושלים בשביל הכנסת כלה
    אני אספתי כסף : "תי להאמר, כשנסעה

  ".'בו-כל'דור יבשביל ס                           
ואני הייתי חביב מאד אצל האמא והיא נתנה לי הבטחה שהיא      

אני נתתי . שיהיה בו כל מעלות', בו-כל '-דור כמו שאני רוצה יתקנה לי ס
  !ימהי והיא ק,לה את הכסף

רוב משפחה שלנו שהוא יודע כל היא השתדלה לעשות עם איזה ק     
-כל-על. דור כזה לא משיגים בכל המקומותיס, הסוחרים הגדולים שיש
היא באה לטבריה עם . דוש בירושליםידור שהיה חיפנים היא הביאה לי ס

  ...והשמחה שלי. דוריהס
מי שראה את , לם קנאוווכ,  הזהסידורהכנסת עם ה-והלכתי לבית     

  !" דור כזהימי יכול לבוא לס, דור כזהי ס..הו: "אמר דור הזהיהס
, דור אצלייאיזה שמחה היה לי בכל פעם שאני ראיתי את הס, מה     

  !סידורל כל הואני רציתי לאכ
  

  ÂÔ„ÚÓ ‡ˆÂÈ ¯‰ : ˙ÈÁ· ‰ÊÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ.  
  Ô„ÚÓ ‡ˆÂÈ ¯‰Â : ˙ÈÁ· ‡Â‰ËÂ˘Ù ¯È˘ ,ÏÂÙÎ ,˘ÏÂ˘Ó ,Ú·Â¯Ó,  

 „È˙ÚÏ˘ ¯È˘‰ ˙ÈÁ· ‡Â‰˘)ÓÏ"· ,Á'.(  
  È ,'È"˜ ,˜È"Â ,Â˜È"˜ : ˙ÈÁ· ‡Â‰ËÂ˘Ù ¯È˘ ,ÏÂÙÎÂÎÂ  ,' ‡·ÂÓÎ

 ÌÈÂ˜È˙·)Î ÔÂ˜È˙"‡( , ÂÏÂÎ ‰ÏÂÚ ‡Â‰˘Ú"·.  
   ‰Ê ÍÂ˙·Â˙Ó‡‰ ˜È„ˆ‰ Ï˘ Ì˘‰ ,Í¯·˙È ÂÓ˘ Û˙Â˘ÓÂ ˘·ÂÏÓ  

)ÓÏ"· ,Ò"Ê.(  
  ÏÏÂÎ‰  ÌÚ  ‰Ë˜  ‰È¯ËÓ‚·  ÔÓÀ‡Ó Ô »Ó ¿Á« »Ó ¿Á« ¿Á« «  , ‰ÏÂÚÚ"·.  
  ÓÂÏ‡‰ ˙Â˘Â„˜‰ ˙Â¯Ó‡Ó‰ ÏÎ , ‡ˆÂÈ‰ ¯‰‰˘ ¯Â¯È·· Ô·ÂÓ

Ô„ÚÓ,  
ÚÈÊ ÔÓÁ ÂÈ·¯ ‡Â‰˘ ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ‰ ‡Â‰"‡ , ¯È˘‰ ÂÓˆÚ· ‡Â‰

ËÂ˘Ù,  
ÏÂÙÎ ,˘ÏÂ˘Ó ,„È˙ÚÏ ¯Ú˙È˘ Ú·Â¯Ó ,¯‰ÂÊ ÈÂ˜È˙· ‡·ÂÓÎ.  

  
   לעילוי נשמתמוקדש

  

  .ה.ב.צ.נ. ת  ,מיכאל שמעון בן אליעזר   חברנו היקר


