בס"ד  -לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל  -עלון תקכ"ט

כי אתם המעט מכל העמים ...
]אוצר היראה  -אמונה ,קי"א[

חכמת המחקרים ,שהוא בחינת חכמת יוון ,הוא ההפך מבחינת
חכמה דקדושה .כי כל חכמת ישראל הכשרים והצדיקים הוא
שאפילו מי שזוכה לחכמה גדולה ודעת אמתי בידיעתו יתברך ,הוא
יודע בכל פעם התרחקותו יותר; כי זה עיקר החכמה ,שישכיל
שהחכמה רחוקה ממנו עדיין ,בבחינת אמרתי אחכמה ,והיא רחוקה
ממני.
מכל שכן מי שדעתו קטנה עדיין ,שהוא צריך בוודאי לידע כמה
הוא רחוק מן החכמה ,בפרט מי שיודע שלא קידש את גופו עדיין
בשלמות ,ועדין יש לו שמץ מאיזה תאוה שלא שברה בשלמות,
שבוודאי אין דעתו שלמה עדיין; מכל שכן מי שיודע פגמיו ולכלוכיו
בכל התאוות ,שבוודאי הוא צריך על כל פנים לידע כמה הוא רחוק
מדעת השלם של צדיקים וכשרים אמתיים.
וזה עיקר קדושת ישראל ,שדרכם
להמעיט ולהקטין את עצמם ,בבחינת כי
אתם המעט מכל העמים ,כמו שדרשו
רבותינו ז"ל.
אבל החכמים להרע ,שהם המחקרים
חכמי יוון ,הם בהפך ממש מכל זה ,כי
דרכם שירוצו ויעופפו בחכמתם לחקור
ולדרוש במה שאין להם רשות כלל ,והם
מלוכלכים בכל הטינופים של כל התאוות,
ומבקשים לחקור ולידע בידיעת אלקותו
יתברך ,ועל ידי זה באמת נבוכו ונטעו מאוד
ובאו לכפירות גדולות ,רחמנא לצלן ,כי אי אפשר לידע באלקותו
יתברך כי אם הקדושים והפרושים מכל התאוות ומתאוות הכבוד
בתכלית האמת לאמתו ,כמו אבות העולם .ושאר העולם צריכין רק
להאמין בהם ובדבריהם הקדושים.
ועיקר הפגם תלוי בהדבור .כי על ידי פגם הדבור ,בפרט על ידי
לשון הרע ,מכל שכן כשמדברים לשון הרע על כשרים וצדיקים
אמתיים ,על ידי זה עושין כנפים להנחש ,שהוא בחינת חכמת יוון,
ועל ידי זה מתגבר בו חכמות של שקר וכפירות וקושיות ועקמימיות
שבלב הרבה ,הנמשכין מבחינת חכמת יוון ,שהוא עיקר זוהמת
הנחש ,ואז רוצה לרוץ ולעוף בחכמתו לחקור במה שאין לו רשות,
ושיתיישבו לו כל המבוכות והקושיות וכו' תכף ומיד ,ושייבין וידע
כל דבר מה שאין שייך לו כלל ,ועל ידי זה הוא מתרחק ביותר מהשם
יתברך ומעבודתו הקדושה.
וכן להפך ,עיקר התיקון על ידי דבורים קדושים ,שישמור את
עצמו מעתה מדבורים רעים וירבה לדבר דבורים קדושים של תורה
ותפלה ,ובפרט להרבות בתפלה ובתחנונים ושיחה בינו לבין קונו
)התבודדות( ,ועל ידי זה נעשין בחינת כנפים דקדושה ,שעל ידי זה
מכניעין כנפים של הנחש הנ"ל ,וזוכה להתקרב להשם יתברך
)הלכות שילוח הקן ה'  -אות י"ח(.
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]אוצר היראה – כ"ט[

עיקר קדושת ארץ ישראל ,שהוא בחינת שלום וביטול כל
מיני מחלוקת ,נמשך על ידי קדושת תענית ,כי על ידי התענית זוכין
לשלום .ועל כן עיקר הקדושה העליונה של ארץ ישראל שהוא קדשי
קדשים ,לא היה אפשר לכנוס לשם כי אם על ידי התענית ,היינו
הכהן הגדול שנכנס לשם רק ביום הכיפורים שהוא יום צום
תעניתנו .ומשם מבית קדשי קדשים נמשכין כל העשר קדושות
שבארץ ישראל.
וכן ,מבחינת תענית יום כיפור ,שמשם כל קדושת ארץ
ישראל ,שהוא בחינת שלום שהוא כלליות הקדושה ,משם נמשך
קדושת כל התעניתים ,שיהיה לנו כח על ידי התעניתים להכניע כל
הרצונות להשם יתברך ,כדי לזכות לשלום
בכל הבחינות .נמצא ,שעל ידי קדושת ארץ
ישראל זוכין לתענית בקדושה ,היינו לזכות
לבטל על ידי התענית כל מיני מחלוקת,
ולבוא לשלום שזהו כלליות כל הקדושה
כנ"ל )הלכות ברכת הראיה ד'  -אות א'(.

]שיבחי הר"ן ,ג'[

☺ אחר כך נתגדל ]רבינו הקדוש זצ"ל[
יותר ,וכשנעשה בר מצוה ,קרא אותו דודו,
הרב הקדוש ,מורנו הרב אפרים ,זכר צדיק
לברכה ,אב בית דין דקהילת קודש
סידילקוב ,ואמר לו הפסוק :אני היום ילדתיך) ,כי זה נאמר על
היום שהאדם נעשה בר מצוה ,כמובא בספרים( ,ואמר לו קצת מעט
דברי מוסר ,והיה יקר בעיניו מאוד מאוד ,כמוצא שלל רב .אחר כך,
נכנס ]רבינו הקדוש זצ"ל[ לחופה ,ותכף ביציאתו מן החופה היה
מתלהב מאוד ומתגעגע מאוד לעבודת השם יתברך ,ונכנס בעבודת
השם ,מיום אל יום.

]לקוטי עצות – תלמוד תורה ,י"ח -כ"ב[

על-ידי התבודדות ,דהיינו שיתבודד ויידין וישפוט את עצמו
על כל הדברים שעושה ,על-ידי זה זוכין ליראה ועל-ידי זה זוכין
לתורה שבנגלה ולענוה באמת .ועל-ידי זה יזכה לתפלה במסירת
נפש ,שיבטל כל ישותו וגשמיותו בשעת התפלה ,ועל ידי זה יזכה
להשגת סתרי תורה שהוא אור הגנוז שיתגלה לעתיד אשרי הזוכה
לזה.
לסתרי תורה אין זוכים כי אם מי שמשחיר פניו כעורב
ונעשה כעורב על בניו ,עד שמבטל כל גשמיותו כאלו אינו בעולם.
סתרי תורה נקראים קודש ,וכל זר לא יאכל קודש ולא יאכל
בו אלא מקודשיו ומקוראיו.
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על-ידי המשכת התורה בעולם נמשך השגחת השם יתברך
עלינו .וכל אחד כפי קרובו אל התורה כן השגחת השם יתברך עליו
בשלמות יותר.
לפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה .כי מי שרוצה לעסוק
בתורה ועבודת ה' תמיד אי אפשר שיהיה תמיד דבוק בהשם יתברך
ובתורתו בלי הפסק ,רק ההכרח לבטל לפעמים .כי לפעמים צריך
לצאת לחוץ לעסוק בדברי העולם ,כדי שלא יתגברו הבלבולים של
הסטרא אחרא ויתבטל ,חס-ושלום ,חכמתו לגמרי .ועל-כן ההכרח
לבטל לפעמים .אבל כשיבוא משיח ,אז לא יצטרך לבטל מדבקותו.

]לקוטי תפילות א' ,ט"ז[

באתי לפניך לבקש רחמים מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי,
שתזכני ותדריכני בדרך הנכון והאמת ,ותשפיע עלי ממעון קדושתך
חכמה בינה ודעת .ותעזרני שאדע איך להתנהג בעניין זה ,בעניין
ביטולה של תורה זהו קיומה .ותדריכני ותלמדני ,באופן שאזכה
להתנהג תמיד כרצונך הטוב ,לעשות הכל יפה בעתו ,לעסוק בתורה
ותפלה ובמעשים טובים לשמך תמיד יומם ולילה בהתמדה גדולה
ובזריזות גדולה ,ואזכה להרבות בכל יום בעבודת ה' באמת.
ותחנני לדעת מתי אני מוכרח לבטל
קצת ,ואזכה שלא יהיה לי שום ביטול כי אם
בעת ההכרח לבד .ואפילו בעת שאני מוכרח
להתבטל קצת מדברי תורה ,תעזרני ותזכני
שלא אתבטל חס ושלום לגמרי מכל וכל .רק
תחנני דעה בינה והשכל ,ותשפיע עלי שכל
מאתך ,שאוכל להיות דבוק בהעלם אל השם
יתברך ואל התורה הקדושה ,אפילו בעת
ביטולה של תורה .ויהיו מאירין עיני שכלי
בעת הביטול ,על-ידי הרשימו שנשאר מאור
החכמה של התורה הקדושה שהייתי עוסק
בה.

לגדולתו אין חקר .ועל כן הרצון הוא בבחינת דברים שאין להם
שיעור )הלכות ברכת השחר ה'  -אות ס"ג(.

]מספר ִא ֵבּי הנחל – מכתב נ"ח[

ב"ה ,כ"ו אדר תשכ"ד.
לכבוד בת עיני ולבי מר  ...העומד בראש המאמינים בהצדיק
האמת ,שהוא השליט ומושל על כל ישראל לדור דור .הנובע ושופך
עליהם מימי חכמתו שהם רפואות ותחבושות יקרות ונפלאות ,שלא
נתגלו עדיין מעולם .וחותר במסירות ,ביגיעות ותחבולות רבות,
לפרסם ולפאר ולכבד ולגדל את שם הצדיק האמת ,בכל העולמות.
אשריך שזכית לכך ,לברוח ולהימלט מכפירות והתנגדות
וחקירות וקשיות על הצדיק .שכל זה נמשך מהבעלי כבוד וגאווה
הצבועים והשקרנים ,המתנגדים וחולקים ומדברים שקרים על
הצדיק ,בגאווה ובוז .וכל עסקם ומגמתם ,להרחיק את ישראל
מהצדיק האמת ,בחינת משה-משיח ,שעל ידי זה הם מחריבים
ומאבדים את העולם שנברא בשביל הצדיק שיכול לקרב כל העולם
לה' יתברך ואת ישראל לאביהם שבשמים .שלום וכל טוב.

אחים יקרים
˙¯‰ÙÈ ÔÈÚ· ‡ ÂÓ
ÔÂÏÚ‰ ÌÂÈ˜ ÔÚÓÏ
·ÔÂ·˘Á ,¯‡Â„‰ ÈÙÈÒ ÏÎ

89-2255-7

ויהיו עיני מאירות כשמש וכירח :לפעמים כשמש ,כשאנו
דבקים בחכמה העליונה בתורתך הקדושה .ולפעמים כירח ,כשאנו
מוכרחין להתבטל מן החכמה ומעסק התורה ,שאז יאירו עיני כירח
יקר הולך ,באופן שאזכה להתדבק בך תמיד לעולם ועד.

)ספר המידות  -ממון(

אין הגשמים נעצרין אלא על ביטול תרומות ומעשרות
ומספרי לשון הרע ועזי פנים וביטול תורה ועוון גזל.
על-ידי אמונה נתרבה פרנסה.
שלושה דברים מביאין את האדם לידי עניות :המשתין בפני
מטתו ערום והמזלזל בנטילת-ידים ומי שאשתו מקללתו בפניו.
המעשר מסוגל לעשירות דווקא בארץ-ישראל.

]אוצר היראה – רצון וכיסופין ,ה'[

הרצון דקדושה אין לו שיעור ,כי הוא מועיל בכל דרגא
ודרגא בכל אדם שבעולם .כי אפילו מי שהוא במדרגה פחותה מאוד,
מועיל לו גם כן הרצון הטוב .כי על ידי הרצון הטוב ,הכל יכולין
לעלות .וכן להפך ,אפילו מי שהוא במדרגה עליונה מאוד ,הוא צריך
גם כן לרצון ,להתחזק ברצון חדש יותר ויותר אליו יתברך ,כי

שזכה למשרה גבוה ושזכה להיות
פקיד בכיר במשרד האוצר של הצדיק החכם
האמת ,וחותר ביגיעות עצומות ותחבולות
רבות ,להודיע ולגלות אוצרו הטוב לכל
העולמות ,עד שידעו כולם את ה' .ותחבולות
רבות לפרסם ולפאר ולגדל ולכבד את שם
הצדיק על ידי הצדיק ,על ידי רוח נבואה ורוח
הקודש של הצדיק האמת ,זוכין לאמונת
חידוש העולם ,ונתבטל הנהגת חכמת הטבע,
ומתנהג העולם על ידי השגחה ונפלאות.

דייקא עכשיו ,בדורותינו אלה,
שהתגבר כל כך אבי אבות הטומאה של
כפירות ומינות ואמונות כוזביות של הבעלי
כבוד וגאווה ,עד שהגיעו ישראל לתכלית הירידה וההסתרה ,ועל ידי
זה הם גורמים כל הכפירות ואפיקורסות והצרות והחורבנות ,אזי
תיכף לעומת זה ,כבר התחיל לצמוח אור הצדיק המעדן ומענג את
נפשו ,בפלאי אורות הצחצחות העליונות מאוד ,המחיים ,המרפאים
את גופו ונפשו ,ומטהרים מאבי אבות הטומאה של המינות ואמונות
כוזביות ושטות של השקרנים הרודפים אחר כבוד עצמן ,ולוחמים
בעזות מצח להרחיק ולהפריד את ישראל מהצדיק הרועה האמיתי,
שהוא עיקר מקור ושורש חיותם ומושיעם לדורי דורות לנצח.
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