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)ויקרא כ"ה ,י"ד(

כלל ויסוד כל התורה ֻכלה ,הוא שצריכין ליזהר מאֹד לבלי להטעות
את עצמו בזה העולם ,כי העולם הזה מטעה את האדם לגמרי ,וכמו
שבכל הקניינים והמשא ומתן ,צריכין להיות נזהר מאונאות והטעאות,
כמו כן בעיקר הקניין 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 רֹב העולם,
כי על ידי מעשיהם הפגומים ,על ידי זה גם הטוב שלהם פגום הרבה,
ואי אפשר להנצל בשלמות מהאונאה והטעיות של זה העולם ,כי אם על
ידי התקרבות להצדיק האמתי .על כן צריכין לבקש ולחפש מאֹד את
הצדיק האמת ,ולשפך לבו כמים נֹכח 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 נֹגה )שהוא בחינת אונאה שתות(,
כי הצדיק מכריע אותו בכל פעם אל הטוב ואל
הקדֻשה ,ועל כן האונאה שלו היא בבחינת
פחות משתות ונִ תן למחילה ,כי זה הצדיק הוא
בבחינת ואיש חכם יכפרנה.
אבל מי שאינו מתקרב אל הצדיק ,רק עומד
על המשקל שאינו חולק עליו ,וגם אינו רוצה
להתקרב ,זה בחינת אונאה שתות ,שהוא
בחינת נֹגה ,שלפעמים נכלל בקדֻשה ולפעמים
להפך ,ועל כן הוא בסכנה גדולה ,אם לא ישתדל
להתקרב באמת ,שלא יפֹל חס ושלום לרע גמור.
אבל על כל פנים כל זמן שהוא בבחינת אונאה שתות ,שאינו מכריע
לכאן ולכאן ,אזי הוא בחינת קנה ומחזיר אונאה ,היינו שכל התורה
ומצוות ומעשים טובים שלו ,שהם עיקר קניין האדם באמת כנ"ל ,כל
אלו הקניינים יתקיימו ,רק שיצטרך להחזיר האונאה ,כי יצטרך תיקון
וברור גדול לברר התורה ומצוות שלו מהאונאה והטעֻיות שלו.
אבל זה שטעותו בבחינת יתר משתות ,היינו שנפל כל כך עד שחולק
לגמרי על הצדיק ,שזה בחינת יותר משתות ,היינו שבחינת נֹגה נכלל
בקליפה חס ושלום ,שם הוא בחינת ביטול מקח לגמרי .שכל הקניינים
שלו בטלין ומבֻטלין לגמרי ,ועליו נאמר :כאשר בא כן ילך ומאומה לא
ישא בעמלו .ויצטרך לסבֹל מה שיסבֹל בכמה גלגולים וכו' ,עד שהצדיק
יחזֹר ויתקנו מחדש לגמרי )לקוטי הלכות -הלכות שלוחין ה' ,אותיות
ל"ט מ' לפי אוצר היראה – צדיק ,אות ר"כ(

‡...ÂÎÏ˙ È˙˜ÁÀ · Ì

)ויקרא כ"ו ,ג'(

ודרשו חז"ל‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ ÂÈ‰˙˘ ˙Ó ÏÚ :
צריך לעמֹל בתורה ביגיעה גדולה ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל :אין
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה .וכמו שאמרו :אם
בחקותי תלכו על מנת שתהיו עמלים בתורה  -עמלים דייקא .ועיקר
ֻ
העמל והיגיעה שצריכין בעסק התורה ,הוא בשביל לברר עסק התורה
הלמוד לשמה באמת רק לעשות נחת רוח ליוצרו יתברך ,ולא
שיהיה ִ
יהיה ִלמודו חס ושלום בשביל תועלת עצמו בשביל שייתקרי רבי או
בהלמוד הוא רק
כיוצא באלו הפניות ,חס ושלום .ועיקר היגיעה והעמל ִ
הלמוד
בתורה שבעל פה כמובן לכל ,וזה מחמת שמשם עיקר אחיזת ִ
שלא לשמה ,חס ושלום ,וכמבֹאר בפנים .ועל כן צריכין להתייגע מאֹד
בעסק התורה שבעל פה ,לברר ולהכניע ולדחות ולבטל לגמרי

)קל"מ ב' ,סז(

מאומןלזכותלכלהישועות

המחשבות של גסות ופניות וערמומיות שרודפין אחר מחשבתו ,ורוצים
להטות לבבו מן האמת חס ושלום לעסֹק בתורה שלא לשמה חס
ושלום ,היינו בשביל איזה פניה של שטות והבל חס ושלום ,וצריכין
להתאמץ בכל עֹז לבטל אלו המחשבות ,ולבקש מהשם יתברך שיזכה
שיהיה ִלמודו להשכינה ,דהיינו שיעסֹק בתורה רק בשביל רצון השם
יתברך לבד ,ואז על ידי זה זוכה לברר ההלכה מאחיזת המֹץ ותבן שהם
והחמרות שיש בהלכה ,ואז זוכה להלכה ברורה ומשנה
הקשיות ֻ
ֻ
ברורה ,ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא .כי כשעוסק בתורה
לשמה ,היינו בשביל השם יתברך לבד ,אזי ה' עמו ואזי הלכה כמותו,
כמו שאמרו רבותינו ז"ל :וה' עמו  -שהלכה כמותו) .לקוטי הלכות –
הלכות תלמוד תורה ג'  -אות ב' לפי אוצר היראה  -תלמוד תורה
וקריאת התורה ,נ"ח(
)התקרבות ר' ישראל אודסר לרבנו ז"ל(

☺  ...אני נשארתי בתפיסה .נכנס הקצין ]הטורקי[
וקשרו אותי ושוטרים עמדו על ידי ,ושאלו אותי:
היכן נמצא צבי רוזנטל ? אמרתי להם שהוא
הלך לירושלים .הלכו ומצאו את ר' צבי על-יד
עפולה .אמרו לו :ר' ישראל ]קארדונר[ ואני
נמצאים בתפיסה ,ואתה מוכרח לבוא .במוצאי
שבת חזרו עמו .ואז שחררוני מן התפיסה.
☺ ביום ראשון נקראה אספה ,ובמעמד
גדולי הרבנים ובראשם ר' מאיר קליער זכרונו
לברכה נכתם כתב ,שלפיו מתחייב ר' צבי ,שלא
לעמוד בתוך ארבע אמות של ר' ישראל
]קארדונר[ ז"ל .ונתן ר' צבי ז"ל תקיעת כף על
זה .אחרי המעשה בא לישיבה ואמר לי ,שיש לו
מה לספר ,וסיפר לי הדברים בחשאי .ואני
נצטערתי על שלא הייתה לר' צבי מסירת נפש .נכנסתי לעיר וסיפרתי
הדברים לר' ישראל ז"ל .כששמע זאת הוציא אנחה מלבו.
☺ לא עברו ימים אחדים ,וסיפרו שר' צבי נכנס לחולשה גדולה על
הריאה ,והרופאים אמרו שהוא מסוכן .וכל התינוקות של בית רבן
הלכו לקבר הרמב"ם ,להתפלל לרפואתו .וגם אני ור' ישראל ז"ל היינו
שם .וגם אשתו של ר' צבי הייתה שם .כשסיפרתי זאת לר' ישראל ,אמר
לי :רוץ ואמור להם ,שיקרעו מיד הכתב! ובהיות שעשה אותי שליח,
רצתי מיד לקיים שליחותו ,ושם מצאתי כל בני המשפחה וגם זקן
מופלג אחד  -ורבי קהת שמו ,שהיה מחסידי קרלין .וכששמע שר'
ישראל אמר כן ,אמר לחותן ר' צבי :שמע בקולו וקרע את הכתב! אבל,
חותנו לא רצה בשום פנים ואופן.
☺ באותו לילה ,חלמתי שהייתי בשוק וגם ר' צבי היה שם ,ודיבר
עמי .אמרתי לו :מה אתה עושה והלא יסלקו אותך? אמר לי :החלטתי
לעבור על התקיעת-כף ושום דבר לא יפריד בינינו! ופתאום נתעוררתי
ושמעתי קולות שאומרים :נפטר ר' צבי! ונפטר ר' צבי אז.
☺ ואני מבקש רחמים מאת הקדוש-ברוך-הוא ,שיזכני לראות
באור ה' ,ואזכה להתקרב ולהשיג משהו מן אור הגדול שזורח בעולם,
ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ,אמן .וכמובא בספר המידות
)צדיק ,קנ"א( :ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק) ,צדיק ,קנ"ב( :עיקר
שלימות הנפש תלוי בקרבות הצדיקים .והשם יתברך יזכני לזה,
במהרה בימינו ,אמן...
אשרינו ,אשרינו ...
שיש לנו רבי כזה ...

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

לעילוי נשמת חברנו היקר גד חיים בן יהודה ליאון
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 ]ר' ישראל מדבר בהתלהבות מהכח שבספרי רבנו הקדושים[
כל העולם כאין והבל ,מתבטלים לגמרי אם רואים מעשיות כאלו.
ויש איזה מֹח ולב שהוא מחפש באמת ,מה שזוכים להאמין בזה...
מעשיות כאלו עוד לא היה מעולם! תורות כאלו עוד לא היה
בעולם! הלכות כאלה עדיין לא היו בעולם!
'לקוטי תפלות' ,יש 'לקוטי תפלות' כזה בעולם? לא נתגלה עדיין
בעולם! 'לקוטי מוהר"ן' כזה יש בעולם? תורות כאלו ..הכל בכֹח רבנו!
בדבור אחד ,רק תנו לו איזה אצבע ,תנו איזה תנועה ,הוא לוחם
בזה עם כל העולם ,עם אצבע אחת!
מה שראיתי בעיני ,השם יתברך עזר לי להבין מה שזה ..אי אפשר,
אין דבורים לדבר...
ברגע אחד הוא מהפך את כל העולם עם כל החכמות שלהם .הם
מתבטלים לגמרי ,כל העולם מתבטלים נגד כל דבור שלו שיצא מפיו.
נו ,מי שרוצה באמת ,מי שמחפש אמת ,ישים לבו לאיזה דבור של
רבנו' .לקוטי מוהר"ן'' ,ספורי מעשיות'' ,שיחות' ,רואים מה שיש בזה.
היום יש מחלות כאלה שנדמה שאין להם רפואה ,לא נתגלה
הרפואה שלהם ,נעלם .אבל באמת  -יש להם רפואה ,יש! נתגלה
הרפואה שלהם ,לא יודעים ,אבל יש רפואות .והוא ,רבנו הקדוש -
בדבור אחד הוא רופא את כל המחלות של כל החולים.
זה זכה רבנו ,שהוא יכול לעזֹר גם לנו גם בכל הדורות ,לקרב אותנו
לאור כזה שאי אפשר להגיע אליו אפילו אם נעבֹד כל ימי חיינו בכל רגע
ורגע באמת ,לא נוכל לקבל כלום כנגד רגע אחד של רבנו שהוא יכול
לעזֹר לכל העולם.
זה יתגלה ,האמת חזק מאֹד .כל הכֹחות שבעולם לא יכולים להזיק
להאמת ,להאמת האמתי! יש כמה מיני אמת ,אבל רבנו הקדוש הוא
ִגלה לנו ִטפה מן הים מעניין זה ,איך שהוא יכול לעזֹר אפילו לנו.
'לקוטי מוהר"ן' כזה' ,לקוטי תפלות' כזה ,לראות התורות
והתפלות ,אז נתבטל לגמרי .נעשה פלאות כאלו בעולם ,אורות כאלו,
שכל דבור הוא יכול לרפאות כל העולם ,את כל החולים ,בדבור אחד!
מי שמשים את לבו באמת באמונה ,אז הוא רואה את זה בעיניו.
לא צריכים לא לכלום .הוא רואה בעיניו מה זה ה'לקוטי תפלות' ,מה
זה 'לקוטי מוהר"ן' ,מה זה 'לקוטי הלכות'...
כל דבור הוא כלליות כל התורה בכל הצדיקים בכל...

ת.נ.צ.ב.ה.

קץ וכו' וכו' ,ומהיכן היו מקבלין חיות וכֹח להתעורר עוד לבקש ולחפש
כבודו יתברך ולשוב אליו ,בודאי חס ושלום היה אבד תקוותם חלילה.
אך באמת על-ידי כח צדיק האמת שזכה לבחינת 'איה' ,על-ידי זה יש
המטנפים וכו' שיחפשו 'איה' וכו' ,עד
כח לכל הנופלים אפילו למקומות ֻ
שיעלו בתכלית העליה.
הצדיק האמת הוא מטה כלפי חסד תמיד ומוצא טוב בכל אחד
מישראל ,כי יודע ללקט כל בחינות השערות טובות שנמצא בכל אחד
מישראל ,ועל-ידי זה הוא עוסק ברפואות כל אחד אפילו אם הוא חולה
נקדות טובות
גדול מאֹד מאֹד בחלי הנפש ,כי הוא מוצא בו גם-כן ֻ
בחינת שערות ,דהיינו מה שמנתק עצמו מרע לטוב כשערה .וזֹאת
השערה הוא בחינת ִצנור וכלי שהצדיק ממשיך על-ידו גם עליו שכליות
וצמצומים ,עד שמכניס בו גם-כן השגות אלֹקות ,שזהו עיקר גדֻלת
הצדיק ,כשיכול לרפאות גם חולה הגדול ביותר.
המעתיק והמסדר ,המתפלל בכל יום לשלומו והצלחתו ודבוק
בנפשו היקרה והנעימה בכל עת תמיד בכל לב ובכל נפש באמת ,ודורש
שלומו וטובתו ושלום הנלווים אליו.
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È
)טלטול ונסיעות לדרכים ,א-ב(

 על ידי קלקול התוכחה
והמוסר ,על ידי זה בא גרוש וטלטולים )לקוטי מוהר"ן ,סימן כב(.
 קודם שתצא לדרך תתן צדקה ,ועל-ידי-זה לא יהיה ִעכוב וצער
בדרך )שם ,סימן לא(.
  ...ותצילני ברחמיך הרבים מסכנת דרכים ,ותשמרני ותצילני
מכל מיני צער ויסורין ועיכוב בדרך ,ומכל אורב ואויב ומסטין ,ותהיה
תמיד עמי בשבתי בביתי ובלכתי בדרך ,בשמך אצא לדרך לשלום
ובשמך אעבור הדרך בשלום ,ואשוב לביתי לשלום ,ותציליני מכל מיני
הזיקות והפסד בדרך ,בגשמיות וברוחניות ,בגוף ונפש וממון ,ושמֹר
צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם ,ותזכני ִלתן
צדקה קֹדם צאתי לדרך ,כמו שכתוב :צדק לפניו יהלך וישם לדרך
פעמיו .ועל-ידי-זה תכוון לפני הדרך .ואתה ברחמיך הרבים ,תלך לפני
להנחותי הדרך אשר אלך בה ,ותאיר לפני באורך הגדול ,ותביאני
ותגיעני למחוז חפצי לחיים ולשלום כרצונך הטוב) ...לקוטי תפילות –
מתוך תפילה ל"א(
)אוצר היראה – ארץ ישראל ,א-ד(

)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב ט"ו -המשך(

  ...כשמתגבר תֹקף זֻהמת הנחש חס ושלום
המטנפים ,ונתרחק מאֹד מקדֻשת יהדותו והוא נע ונד
שהוא מקומות ֻ
ומטלטל ודוחין אותו מקדֻשתו מדחי אל דחי ,עד שרוצה להפילו לגמרי
ֻ
מנקדת יהדותו חס ושלום ,אזי מתעורר ק ֻדשת נפש האדם ,ואז דייקא
ֻ
אם הוא חזק ואמיץ ומתחיל לבקש ולדרֹש ולחפש ולחתֹר בכל עת
ולהתגעגע ולכסֹף למצֹא אותו יתברך ,אף-על-פי שעדיין עוברים ימים
ושנים הרבה ואינו זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב אליו ,אף-על-פי כן
ידע ויאמין כי בכל עת ועת על-ידי כל בקשה ובקשה ועל-ידי כל דרישה
ודרישה שדורש ומבקש ומחפש למצֹא כבוד קדֻשתו יתברך ,ועל-ידי כל
הבטה וגעגוע שמביט ותולה עיניו לרחמיו יתברך ,ועל-ידי כל תנועה
ותנועה שפונה להקדֻשה ,על-ידי כל זה זוכה בכל פעם לשבר חומות
ברזל ודלתות נחֹשת .אף-על-פי שאחר כך מתגברין עליו בכל פעם יותר
רחמנא ליצלן ,אף-על-פי כן אין יגיעו לריק חס ושלום ואין שום תנועה
שפונה להקדֻשה נאבדת ,חס ושלום ,כי צריכין לעבֹר עליו עדן ועדנים
מחלפים צריכין לעבֹר
הרבה וכמה ימים ונהרות ותהומות ומימות ֻ
עליו ,ובכמה מדברות המלאים נחשים ועקרבים גדולים ונוראים צריך
להכנס לשערי הקדֻשה באמת .ואם הוא חזק
לעבֹר בהם ,עד אשר זוכה ִ
וגבור כארי לבקש ולחפש יותר אף אם יעבֹר עליו מה  -בודאי סוף כל
ִ
סוף יזכה למצֹא אותו יתברך עד שיזכה לעלות בתכלית העליה.
וכל זה הכח לחפש ולבקש אותו יתברך אפילו בתכלית הירידה,
בתכלית גלות הנפש ,עד שנתרחקנו מכבודו יתברך מאֹד ,כל זה בכֹח
שגלה סתרי תורה ששם כל רזין
וזכות תורתו של הצדיק האמת ִ
וסתימין דאורייתא שהם בחינת 'איה' .כי לולא זכות הצדיק האמת לא
היה לנו כח אפילו לחפש ולבקש כלל ,וחס ושלום היו נטבעין חס
ושלום ולא היה תקומה חס ושלום להנופלים והרחוקים שנתרחקו מן
הקדֻשה כל-כך .ובפרט עכשיו שיש בני-אדם שנפלו לתהומות עד אין

 עיקר אמונה ,בחינת תפילה ,בחינת
נסים ,אינו אלא בארץ ישראל ,ושם עיקר עליות התפלות ,ויכול לפעול
בתפלתו מה שצריך ולעשות נסים ומופתים אמתיים בעולם )ליקוטי
מוהר"ן  -סימן ז(.
 כשפוגמין בארץ ישראל שהוא בחינת אמונה ,בחינת תפילה,
אזי יורדין לגלות ,ועיקר שיורדת התפילה בגלות ואי אפשר להתפלל
ולעשות נסים בעולם )שם(.
 מי שרוצה להיות איש ישראל באמת ,דהיינו שילך מדרגא
לדרגא ,אי אפשר כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל ,כי כל עליות
שצריכין לעלות אל הקדושה הוא רק על ידי ארץ ישראל ,וכן כל עליות
התפילה הוא רק בארץ ישראל )לקוטי מוהר"ן סימן כ'(.
 בזכות התורה שממשיכין ,זוכין לארץ ישראל .וכן על ידי
שנמצאים אצל הצדיק בשעה שממשיך תורה ודורש ברבים ,אז יש לו
גם כן חלק בהתורה שממשיך הצדיק ,ועל ידי זה זוכה גם כן לבוא
לארץ ישראל )שם(.
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