עלון תקס"ח  -נא לשמור על קדושת הגיליון

בס"ד  -פרשת בהר/בחוקותי

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

אל תונו איש את אחיו ...

)ויקרא כ"ה ,י"ד(

כלל ויסוד כל התורה כלה ,הוא שצריכין ליזהר מאד לבלי להטעות
את עצמו בזה העולם ,כי העולם הזה מטעה את האדם לגמרי ,וכמו
שבכל הקנינים והמשא ומתן ,צריכין להיות נזהר מאונאות והטעאות,
כמו כן בעקר הקנין של האדם בעולם הזה ,שהוא לקנות תורה ומצוות
בבחינת אמת קנה ,צריכין גם כן ליזהר מאונאה וטעות .כי כמה וכמה
פגמים ופניות חס ושלום יש בהתורה ומצוות של רב העולם ,כי על ידי
מעשיהם הפגומים ,על ידי זה גם הטוב שלהם פגום הרבה ,ואי אפשר
להנצל בשלימות מהאונאה והטעיות של זה העולם ,כי אם על ידי
התקרבות להצדיק האמתי.
על כן צריכין לבקש ולחפש מאד את הצדיק האמת ,ולשפך לבו
כמים נכח פני ה' שיזכה למצאו ,כדי שיזכה על ידו לברר המדמה שלו,
כדי שינצל על ידי זה מכל הטעיות והאונאות הבאים על ידי בלבול
המדמה.ויש שמאמין בהצדיק האמת ומתחיל להתקרב ,אבל אין
התקרבותו בשלמות ,עד שיזכה על ידי זה
לברור המדמה בשלמות ,זה בחינת אונאה
פחות משתות ,כי על ידי שהתחיל להתקרב
באמת להצדיק האמת ,על ידי זה יצא קצת
מבחינת נגה )שהוא בחינת אונאה שתות( ,כי
הצדיק מכריע אותו בכל פעם אל הטוב ואל
הקדֻשה ,ועל כן האונאה שלו היא בבחינת
פחות משתות ונתן למחילה ,כי זה הצדיק
הוא בבחינת ואיש חכם יכפרנה.

)לקוטי תפילות א' ,י'(

 ...וזכני ברחמיך הרבים ,להאמין בצדיקי אמת ואזכה
להתקרב אליהם באמת .ותהיה בעזרי שאוכל לעורר רחמים תמיד
אצל הצדיקי אמת ,שיתפללו עלי ויעתירו בעדי ויעוררו רחמים אצלך
לקרבני אליך באמת .וימשיכו עלי ועל זרעי ועל כל עמך בית ישראל כל
טוב ,וכל מה שחסר לנו הן בגשמיות הן ברוחניות ,הכל יתמלא לטובה
על ידי תפלות הצדיקים האמתיים שיתפללו עלי ועל כל עמך בית
ישראל.
כי אתה ידעת ,כי אין לנו כח לסדר תפלותינו לפניך כראוי,
ודברנו מגֻמגם מאד ,ולשוננו מלא פגם .על כן אין לנו שום סמיכה
ותקוה ,כי אם על תפלת הצדיקים האמתיים .הן הצדיקים האמתיים
אשר הם בחיים חיותם לארך ימים ושנים ,הן הצדיקים אמתיים
שוכני עפר ,עליהם לבד תמכתי יתדותי ,עליהם לבד אשים תקותי,
עליהם אשען .ובזכותם וכחם הגדול באתי
לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי ,חוס וחמל
עלינו ,שיגינו תפלתם בעדנו שנזכה על ידי
תפלתם להתקרב אליך באמת .ונזכה לסור
מרע באמת ולעשות הטוב בעיניך תמיד,
מעתה ועד עולם ,אמן סלה:
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אבל מי שאינו מתקרב אל הצדיק ,רק
עומד על המשקל שאינו חולק עליו ,וגם אינו
רוצה להתקרב ,זה בחינת אונאה שתות,
שהוא בחינת נגה שלפעמים נכלל בקדֻשה
ולפעמים להפך ,ועל כן הוא בסכנה גדולה ,אם
לא ישתדל להתקרב באמת ,שלא יפל חס ושלום
לרע גמור .אבל על כל פנים כל זמן שהוא בבחינת אונאה שתות ,שאינו
מכריע לכאן ולכאן ,אזי הוא בחינת קנה ומחזיר אונאה ,הינו שכל
התורה ומצוות ומעשים טובים שלו ,שהם עקר קנין האדם באמת
כנ"ל ,כל אלו הקנינים יתקימו ,רק שיצטרך להחזיר האונאה ,כי
יצטרך תקון וברור גדול לברר התורה ומצוות שלו מהאונאה והטעֻיות
שלו.

☺  ...ורבינו דבר עמו ]עם המסור
הנ"ל[ בחכמה ואמר לו ,שנאה ויפה לפקיד,
שיתפלל על צרת ישראל ושיהיה חסיד וענו,
כי המסור הנ"ל היה צבוע ,ודמה עצמו
כאילו הוא חסיד ,והתחיל לדבר עם רבינו
זכרונו לברכה ענייני חסידות ,והוא זכרונו לברכה
עשה עצמו כלא ידע ,עד שנדמה להמסור כאילו הוא זכרונו לברכה
מחזיק אותו גם-כן לחסיד ,ודבר עמו בחכמה וערמה ,ודבר על לבו,
שירגיל את עצמו לומר תהלים ,עד שאמר לו רבינו זכרונו לברכה:
בזאת אדע ,שאין בך גאות ,אם תוכל לומר תהלים בביתי לפני בני-
הנעורים בבכיה גדולה .וכן היה ,והתחיל מיד לומר תהלים בבכיה
גדולה ,ודמעתו על לחיו.

אבל זה שטעותו בבחינת יתר משתות ,הינו שנפל כל כך עד שחולק
לגמרי על הצדיק שזה בחינת יותר משתות ,הינו שבחינת נגה נכלל
בקלפה חס ושלום ,שם הוא בחינת בטול מקח לגמרי .שכל הקנינים
שלו בטלין ומבֻטלין לגמרי ,ועליו נאמר כאשר בא כן ילך ומאומה לא
ישא בעמלו .ויצטרך לסבל מה שיסבל בכמה גלגולים וכו' ,עד שהצדיק
יחזר ויתקנו מחדש לגמרי )לקוטי הלכות -הלכות שלוחין ה' ,אותיות
ל"ט מ' לפי אוצר היראה – צדיק ,אות ר"כ(

לחלשה ,ואף-על-פי-כן היו שומרים על
☺ ואחר-כך נפל המסור ֻ
כל השערים לשמור אם יבואו משלחים ,כי זה היה מסירתו ,שאמר
שבא הון רב מכאן להתם ,אך ה' היה בעזרם ,והעלימו הדבר מהמסור
הנ"ל ,ושלחו את האיש ,שהיה עם רבינו זכרונו לברכה ,לחיפה ,וקיבל
הוא את המעות מהמשלחים ,והוליכם לטבריה ,ונתנם לרבינו זכרונו
מחלשתו ,התפאר
לברכה ,והוא נתן להם ,וחילקו .וכאשר עמד המסור ֻ
את עצמו ,שיעשה להם עוד רעות ,והיה סופו — שנפל עוד הפעם
לחלשה ומת .והיה לרבינו זכרונו לברכה שמחה גדולה על שנתגלגל על-
ֻ
ידו זכות כזה ,כי על-ידו חזרו כולם לתוך העיר ,ובחזירתם לשם שמחו
עמו כולם ביחד.
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עיקר התפלה אינם יודעים כי אם צדיקי הדור .על-כן מי שיש
לו צער בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים ,כי הקדוש ברוך
הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים .ואלו הבעלי גאוה המונעים עצמם
ואחרים מלילך לצדיקים להתפלל עליהם ,הם מעכבין תאותו של השם
יתברך.

¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË
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ב"ה ,כ' אלול תש"ל.
לכבוד המושל בגנזי המדע והחכמה עילאה דעילאה ,שגילה החכם

˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ

האמת ,אשר בחכמתו יכבוש כל העולם ויוציאם מחושך וצלמוות
ויאיר בליבם ,נועם אור ה' ,מר  ...כתיבה וחתימה טובה ,לחיים
ולשלום לו ולביתו.
ימי הזיקנה קפצו עלי בחוזק יד וכוחי חלש ודל ורוב
תחלואות ותלאות על תלאות ,אשר סבבוני בעוונותי לא עליך ,לא
יתנוני לבוא בכתובים ובכותבים ,הגופים רחוקים .אבל הנפשות
קרובים מאוד ,כי אנחנו קשורים יחד בשורש נשמת המנהיג האמת,
נחל נובע שהוא פודינו ומצילינו מכל שונאינו ,הוא שורש יהדותינו וכל
חיותינו ותקוותינו ותקוות ישראל ,לדור דור לנצח.
אש אהבתינו לא תכבה ולא תמוש לעולם ולעולמי עולמים.
ה' יודע תעלומות לבבי ,כי אש אהבתי אליך תוקד בליבי עד אין סוף,
ויומם ולילה כל מחשבותי עליך על טובתך וישועתך בגוף ובנפש.
ומתפלל תמיד שיאיר ה' בליבך אור האמת ,אור החדש ,פלא הפלאות,
אור האורות ,אשר אתה חפץ בו ,ומשתוקק וחומד בכלות הנפש,
שיתגלה ויתפרסם בכל העולם ,כי תיקון העולם תלוי רק בזה.
המעתיק
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אני ראיתי ,היו זקנים ,גדולים,
בעלי-מקובלים ,היה להם יראת שמים ואני
הלכתי אליהם ,אז עוד לא ידעתי מרבי
ישראל קרדונר .פעם אחת אני הלכתי לרב
לישקה ,הוא היה זקן ,הוא היה יותר גדול
מכלם והוא אהב אותי .ואני נכנסתי לבית
שלו והוא קבל אותי באהבה ,אבל הוא היה
מתנגד לברסלב .וזה היה אחרי שכבר
זכיתי להתקרב לרבי ישראל וקבלתי כל
מיני בזיונות ושפיכות-דמים ,אז רב לישקה
אמר לי" :אם אתה מרגיש שזה מכניס בך
יראת שמים ואמונה וקיום התורה  -אל
תשמע לשום רב ולא לשום אדם בעולם!"

ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה ,אינו זוכה להגיע אל האות
והשער של תשובה השייך לו .ואפילו אם מגיע לשם ,יוכל להיות
שהשער של תשובה סגור ,ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה .ועל-
ידי אמירת תהלים ,אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה ,הוא
מתעורר לעשות תשובה ,וגם זוכה על-ידי תהלים להגיע אל השער
והאות השייך לו ולפתח השער .נמצא ,שזוכה על-ידי תהלים לעשות
נאם הגבר ֻהקם על ,ודרשו רבותינו זכרונם
תשובה .וזה בחינתֻ :
לברכה ,שהקים עֻלה של תשובה; ונעים זמירות ישראל ,כי על-ידי
בחינת נעים זמירות ישראל ,דהיינו ספר תהלים שיסד ,על-ידי זה
הוקם עֻלה של תשובה .כי על-ידי תהלים זוכה לתשובה ,כנזכר לעיל.
וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה :לא היה דוד ראוי לאותו מעשה
אלא כדי להורות תשובה ליחיד וכו' .נמצא ,שעיקר הוראת התשובה
על-ידי דוד המלך הוא ספר תהלים ,שאמרו בהתעוררות גדול מאד
וברוח-הקודש ,עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את
עצמו בתוך ספר תהלים ולזכות לתשובה על-ידי אמירת תהלים ,כנזכר
לעיל.

ועיקר הזדככות שנים-עשר שבטי י-ה ,שהם ארבעים ותשע
אותיות ,שהם בחינת ארבעים ותשעה שערי תשובה ,היה במצרים,
שהוא בחינת מצר הגרון ,שהוא בחינת תשובה עלאה )כמובא בכתבי
האר"י זכרונו לברכה ,ועיין שם והבן
היטב( .ועל-כן אחר שנזדככו שם במצרים
וזכו לצאת משם ,ספרו ארבעים ותשעה
ימי הספירה ,שהם כנגד ארבעים ותשע
אותיות הנ"ל ,שהם ארבעים ותשעה שערי
תשובה .וביום החמשים ,אז :וירד ה' על
הר סיני ,זה בחינת ואשובה אליכם ,בחינת
ä÷ãö ïéà
התשובה של השם יתברך בעצמו ,כביכול,
בחינת שער החמשים ,כנזכר לעיל.
åîë úáùçð
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ככה הוא אמר לי ,אבל בלחש ,לא
לפני כולם .זה היה על-יד הים כנרת ,על-יד המקוה ,והיה רק אני והוא.
הוא לא אמר לי שאני לא אגלה שהוא דבר אתי ככה ,רק הוא אמר את
זה לא בפני אנשים ,הוא ידע שאני לא אגלה ,מה אני ארויח מזה?
ברוך השם זה היה לי חזוק גדול ,כי הוא היה משלהם ,מצד
המתנגדים .אבל היה לו איזה נקודת אמת ,הוא הכיר בי שאני מחפש
את האמת ,אז הוא אמר לי דבורים כאלה.
זה היה לי נסים ונפלאות יותר מיציאת מצרים ,איך שזכיתי
לצאת מכולם .והתגברתי בכח ,בגבורה ,שכולם נפלו מזה .הם ראו את
הגבורה שלי  -אז הם נפלו! הם כולם היו נגדי וסבלתי שפלות ובזיונות
כאלה ,אבל זה היה מתנות טובות ,מתנות טובות ...
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מי שרוצה לזכות לתשובה ,יהיה רגיל באמירת תהלים ,כי
מסגל לתשובה .כי יש נו"ן ]חמשים[ שערי תשובה;
אמירת תהלים ֻ
ארבעים ותשעה שערים יכול כל אדם לכנס בהם ולהשיגם ,אך שער
החמשים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו ,כביכול ,כי גם
אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה ,כמו שכתוב :שובו אלי ואשובה
אליכם .ואלו הארבעים ותשעה שערי תשובה הם בחינת ארבעים ותשע
אותיות ,שיש בשנים-עשר שמות שבטי י-ה ,כי כל שער ושער יש לו
אות מארבעים ותשע אותיות השבטים.
והנה הכל חפצים ליראה את שמך ,ואף-על-פי-כן לאו כל אדם
זוכה לעשות תשובה ,כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה,

וזהו :ואל'ה שמו'ת בנ'י ישרא'ל
ñåôãä
הבאי'ם ,סופי-תבות הם אותיות
"תהלים" .מצרימ'ה א'ת יעק'ב אי'ש
ובית'ו ,סופי-תבות הם אותיות "תשובה",
כי על-ידי תהלים זוכה לתשובה ,שהוא
בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה
וכו' ,כי ארבעים ותשעה שערי תשובה הם
בחינת ארבעים ותשע אותיות ,שיש בשמות בני ישראל הבאים
מצרימה להזדכך שם ,כנזכר לעיל.
וזה שאנו רואין ,שבימי תשובה ,דהיינו באלול ועשרת ימי
תשובה ,כל ישראל עוסקין אז באמירת תהלים ,כי אמירת תהלים
מסגל לתשובה כנ"ל ,ועל-כן הוא דבר גדול מאד לעסוק תמיד באמירת
ֻ
תהלים ,כי תהלים הוא התעוררות גדול מאד מאד להשם יתברך.
אשרי שיאחז בו )לקוטי-מוהר"ן תנינא ,סימן ע"ג(.
אמר המעתיק :עיין ב"לקוטי-עצות" )אות תשובה ,סימן לב(,
שכתוב שם העניין הזה בקצרה בזו הלשון :ויש שאינו יודע להגיע אל
השער השייך לו ,שדרך שם דווקא צריך לשוב לה' יתברך וכו' ,ועל-ידי
אמירת תהלים יזכה וכו' ולבוא להשער של תשובה ,השייך לנשמתו
וכו' ,עיין שם .והנראה מדבריו הקדושים שם ,כי הארבעים ותשעה
שערים הנ"ל הם בחינת ארבעים ותשעה דרכים לתשובה ,כי כל אדם
לפי שורש נשמתו יש לו דרך מיֻחד ועבודה מיֻחדת ,שצריך לו לילך
דייקא באותו הדרך ,ועל-ידי זה יזכה לשוב לה' יתברך .וכמובן
בהתורה "אנכי" )לקוטי-מוהר"ן ,חלק א ,סימן ד( על מאמר חכמינו
זכרונם לברכה :ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך ,עיין שם .ולאו כל
אדם זוכה למצוא דרכו המיֻחד לו לפי שורש נשמתו לשוב בו לה'
יתברך ,ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום :במה יזכה נער את ארחו
)דייקא( לשמר כדבריך .וגילה לנו אדוננו מורנו ורבנו הקדוש ,זכר
צדיק לברכה ,שעל-ידי אמירת תהלים ישפיע לו השם יתברך חכמה
ובינה ודעת להשיג מעצמו דרכו המיֻחד לו דייקא לפי שורש נשמתו מה
לעשות בזה העולם ,עד שיזכה על-ידי זה לתשובה שלמה ,ועיין לקמן
בסימן עה.
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