בס"ד–פרשתבהעלותך

עלוןמספרתתקפ"ה-טעוןגניזה

ת ר  ) :קל " מב ' ,סז (
ּׁש ם  ִי ְת ָּב ַר ְך   ְּב י ֹו ֵ
ׁש ם  ַה ֵ
א ר  ֵ
ּומ ְת ָּפ ֵ
ת ר  ִמ ְת ַּג ֵּד ל  ִ
ה ַּצ ִּד יק  י ֹו ֵ
ׁש ם ַ
א ר  ֵ
ּומ ְת ָּפ ֵ
ּׁש ִּמ ְת ַּג ֵּד ל  ִ
ָּכ ל  ַמ ה  ֶ

נ ְח ָמןמאומן
נ ְח ָמ ַ
נ ְח ַ
טובלהגידולשיר ַנ ַ
הישועות

[ ... ÌÈ‡˙ÓÎ ÌÚ‰ È‰ÈÂ
)במדבר יא ,א'(

הכלל ,שעיקר הוא האמת ,כי בודאי אם
יסתכל על האמת לאמתו ,בודאי יחתור לה'
יתברך עד שישוב באמת ,כי אף-על-פי-כן מה
יהיה בסופו ,כי סוף כל סוף יהיה ֻמכרח להתתקן
על-ידי ענשים קשים ומרים אלפים שנים,
רחמנא לצלן ,הלֹא טוב לו שישוב מיד ,כי באמת
אין שום יאוש בעולם כלל ,כמבֹאר אצלנו כמה
פעמים .כי כל הנפילות והיאושים של העולם
הוא רק מחמת הרחוק מאמת שמטעה את עצמו
לומר שאינו יכול עוד לשוב ,כמו שכתוב" :לֹא
יאמין שוב מני חֹשך" ,שאינו מאמין שאפשר לו
עדיין לשוב מני חֹשך וכל זה מחמת השקר ,כי
הוא מבקש לעצמו עלילה לפטֹר עצמו מעבודת ה'
יתברך כמו שפרש רש"י על פסוק" :ויהי העם
כמתאֹננים" ,מבקשים עלילה איך לפרֹש מן
המקום ,כי כל אדם בטבעו יש לו רע המונעו
מעבודת ה' יתברך וצריך לסבל צער ויגיעות
לשבר זה הרע .ועל-כן הוא מבקש בכל פעם
לפרֹש עצמו מעבודת ה' יתברך מחמת הרע
שבטבעו ,אבל אף-על-פי-כן אוי לו מיצרו אוי לו
מיוצרו ,כי אימת הדין עליו 'מה יעשה ליום
פקדה' וכו'.
ֻ
ועל-כן אין לו שום התנצלות לפרֹש מה'
יתברך רק על-ידי שרואה שמתחיל כמה פעמים
להתקרב לה' יתברך ואינו יכול לעמֹד בשום
נסיון קל אזי מוצא לעצמו תרוץ לומר מה
אעשה ,באמת הייתי רוצה לשוב לה' יתברך ,אבל
מה אעשה כי יצרי מתגבר עלי בכל פעם ומה
אועיל ומה אוחיל עוד כי כבר נתפסתי בגלות
גדול עד שאי אפשר לשוב עוד ,חס ושלום:
אבל באמת כל זה הוא ִפתוי היצר הרע
והסתת הבעל דבר מעֹצם הרע שבטבעו שרוצה
לפטֹר עצמו ולפרֹש מה' יתברך על-ידי דחיה
וטעות זה .ובאמת הוא מטעה את עצמו ,כי סוף
כל סוף מה יהיה בסופו ,כי 'אין חֹשך ואין
צלמות להסתר שם כל פעלי און' .ובודאי יהיה
ֻמכרח ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים
הקדוש-ברוך-הוא ולא יותרו לו דבר אחד .ואם
האדם רק חכם מעט ראוי לו לבלי להניח
להטעות את עצמו ,כי באמת אין שום יאוש
בעולם כלל ואיך שהוא צריך לו לחתר ולחפש
ולבקש הצלה ומנוס מעמקי השאול תחתיות
ומתחתיו ואם הוא רואה שאף-על-פי שהוא
חותר ימים ושנים לה' יתברך ועדיין לא שב
מטעותו ,אף-על-פי-כן יהיה עקשן גדול מאֹד
וייתאחז בעבודתו יתברך בדרך עקשנות ,כמו
שכתב רבנו ז"ל ,שצריכין להיות עקשן גדול
בעבודת ה' יתברך ויתלה עיניו למרום תמיד
שיזכה לשוב אליו יתברך או להינצל

מעתה ממה שהוא צריך להינצל כל אחד לפי
בחינתו.
וראוי להאדם הבר דעת שיהיה מרֻצה,
שאפילו אם לא יפעֹל בכל עבודתו וטרחו ויגיעו,
רק שעל-ידי זה ינצל פעם אחת מאיזה עברה
גמורה או הרהור או תאוה כל ימי חייו ,דהינו
שעל-ידי עבודתו ותפלתו והתבודדותו וכו' יזכה
שבסוף ימיו יהיה לו נחסר ונפחת עברה אחת,
הינו שעל-ידי עבודתו זכה שעכשיו יש לו עברה
אחת פחותה מחשבון עוונותיו מאשר היה לו אם
לא היה חותר ומתפלל להינצל מהם גם זה היה
כדאי לו .כי סוף כל סוף לא נשאר לאדם מכל
עמלו ויגיעו מה שעמל וטרח בעולם הזה כי אם
מה שזכה לפעמים להינצל מרע ועברות ולחטֹף
לפעמים איזה מצוות.

ואי אפשר להאריך בעניין זה כי אלפים
ורבבות יריעות לא יספיקו לבאר עד היכן האדם
צריך להתחזק תמיד בהשתוקקות לה' יתברך
ולא יניח את הרצון לעולם ,כי כל אחד ואחד יש
לו מניעות ובלבולים אחרים בכל יום ויום בלי
שעור .והכלל ,שעיקר הוא האמת ,כי אמת הוא
אחד ומי שאינו רוצה להטעות את עצמו ומסתכל
על האמת שלא יאבד עולמו הנצחי ,בודאי ישוב
אל ה' מכל מקום שהוא ,כי אמת ה' לעולם .והבן
היטב דברינו ויערבו לך לעד ולעולמי עולמים.
)לקוטי הלכות  -הלכות שלוחין ג'(
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב נ"ז(

 לכבוד מחמד עיני ולבי,
אשר נשאו ה' והעלה אותו לשמי מרום כדי
לזכותו לתכלית המעלה שאין למעלה הימנה,
שינשא ויגדיל ויאדיר בקול רעש גדול בכל
העולמות את שם הצדיק המלך האמת החי
וקיים שיכבוש כל העולם בלי מלחמה כלל ,רק

לזכותלכל

על-ידי גֹדל החכמה הנוראה שמגלה בקולמוס
שלו ,שעל-ידי זה הוא ממשיך ומאיר אלֹקותו
ומלכותו יתברך לכל באי עולם עד שכל הרחוקים
ואמות העולם יבואו ויתגיירו ויתנו לה' כתר
ֻ
מלוכה ,ויקבלו עֹל מלכותו עליהם לעבדו שכם
אחד.
אנא ,מלך רחום וחנון ,זכנו לעסֹק הרבה
בלמוד התורה הקדושה בכל יום ויום ,ונזכה
ללמֹד תורה לשמה ,היינו שיהיה למודנו רק
למען נזכה לשמֹר ולעשות ולקים את כל דברי
תלמוד תורתך באהבה .ונזכה שכל אותיות
התורה הקדושה שיצאו מפינו שהם בחינת
ניצוצי נשמות ֻ -כלם יבואו ויֻכללו ויתלבשו בתוך
התפלות הקדושות ,ויתחדשו שם לטובה בבחינת
עבור ,ועל-ידי זה תשלם הארת התפלה ביותר,
כאשר הודעת לנו על-ידי חכמיך הקדושים ז"ל.
ונזכה להתחזק מאֹד בעבודת התפלה תמיד,
ולבלי לייאש עצמנו חס ושלום מצעקה וזעקה
ותפלה לעולם ,רק נזכה להאמין באמונה שלמה
שאף-על-פי שארך עלינו הגלות כל-כך וכל עמך
בית ישראל צועקים אליך בכל יום ומרבים
בתפלות וזעקות שתאיר פניך אלינו ותבנה לנו
גאלת עולם ,ועדיין לא
את בית מקדשנו ותגאלנו ֻ
נושענו ,אף-על-פי כן נדע ונאמין באמונה שלמה
וחזקה שאין שום תפלה נאבדת והולכת לריק
חס ושלום ,רק אדרבא ,כל תפלותינו בודאי
הצדיקים שבכל דור ודור מעלין אותם ומקיימין
אותם ובונין מהם קומת השכינה ,כביכול ,עד
שישתלם שעור קומתה ,ואז יבוא משיח וישלים
אותה ויקים אותה בשלמות .והננו מקשרים את
כל תפלותינו ועסק התורה שלנו לכל הצדיקים
בדורנו) .מתוך השמטות לספר 'לקוטי תפלות'
מרב מענדיל מטשערונוביץ(
)לקוטי עצות
ת"ת ,לה-לו(

 חכמות חיצוניות הם סכלות וחשך כנגד
חכמות התורה ,ועל-ידי תענית וצדקה לארץ-
ישראל זוכין לחכמות התורה ,שהם בחינת
התעלות הנפש בחינת חסד ואור וחיים ,ונמתקין
ונתבטלין הדינים )עיין צדקה .ליקו"מ ל"ה(.
 אין הדין נמתק ואין העולם מתקיים
אלא על הבל פה של תינוקות של בית רבן .על-כן
צריך כל אחד לבקש ולחפש מאֹד אחר מלמד
כשר והגון וירא שמים ,ולבקש את השם יתברך
מאֹד על זה ,כדי שלא יקלקל המלמד את הבל
פה הקדוש של התינוקות )שם ,סימן ל"ז(.
  ...ותרחם על עמך ישראל .ותעלה ותנשא
ותרומם ותגלה ותאיר חכמת התורה הקדושה
בעולם ,ונשוב ֻכלנו לתורתך ולעבודתך באמת
ובאמונה ,בקדֻשה ובטהרה גדולה .ונזכה

וכמו שרוצה ה' יתברך  ,אני רוצה גם כן ...

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

נא להתפלל לרפואה שלימה של מרת אודט חיה בת פלילה
לאמונתך
תמיד
להשתוקק
הקדושה באמת כרצונך הטוב ,ונזכה
להכיר אותך באמת גם בעולם הזה ,ולכבד
את שמך הגדול בכל עת ,כי בשביל זה בראת
כל העולמות ֻכלם ,בגין דישתמודעין ליה .כמו
שכתוב" :כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו
יצרתיו אף עשיתיו" .עזֹר ורחם והושיעה ,ועשה
למענך ולמען כבוד תורתך הקדושה ,שתתגבר
חכמת התורה הקדושה על חכמת הפילוסופיא,
על חכמות החיצוניות ,ויתבטלו כל החכמות
שבעולם כנגד אות אחד מתורתך הקדושה
והטהורה והתמימה ,תורה שבכתב ותורה שבעל
פה ,וישובו כֻלם לתורתך ולעבודתך וליראתך
באמת בכל לב ונפש:
ועזרנו ברחמיך הרבים ,ותזמין לנו

מלמדים טובים והגונים לבנינו שיהיו עוסקים
במלאכתם באמונה ,ללמֹד הרבה עם בנינו
בתכלית המועיל באמת .ויהיו כל המלמדי-
תינוקות אנשים כשרים וצדיקים ,שלא יקלקלו
חס ושלום את ההבל הקדוש של התנוקות של בית
רבן ,שהוא הבל-פה שאין בו חטא ,ויעלה ויראה
וירצה וישמע לפניך ההבל הקדוש של התינוקות
של בית רבן .ועל-ידי-זה תזכור את ברית אבותינו,
ותמתיק ותבטל מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל,
כל הדינים וכל הגזרות שאינם טובות שנגזרו על
עמך ישראל בכלל או בפרט ,בין שהוא קֹדם גזר-
דין בין שהוא לאחר גזר-דיןֻ ,כלם תמתיק ותבטל
בזכות הבל פה שאין בו חטא של התינוקות של
בית רבן .ותזכנו ברחמיך הרבים ותקדשנו
בקדֻשתך העליונה ,ותזכנו לשוב בתשובה שלמה
לפניך באמת בכל לב ונפש ,ונזכה לתקן את כל
אשר שחתנו ,ונזכה להגביר הנפש על הגוף ,עד
שיתבטל הגוף לגמרי לגבי הנפש.
 ונזכה לתן צדקה הרבה לארץ-ישראל ,עד
שנהיה נכללים באווירא דארץ-ישראל ,בההבל
הקדוש שאין בו חטא ,עד שנזכה כֻלנו עמך בית
ישראל ,שיהיה הבל פינו הבל שאין בו חטא כמו
אווירא דארץ-ישראל ,וכמו הבל פיהם של
תינוקות של בית-רבן .ותעזֹר להשוחטים שיקדשו
ויטהרו עצמן באמת ,עד שיהיה הבל פיהם גם כן
הבל שאין בו חטא ,באֹפן שיוכלו להעלות הנפשות
המגלגלות בהחי ,להעלותם לשרשם שבקדֻשה על-
ידי הבל פיהם של ברכת השחיטה ,כי אתה יודע
עֹצם הרחמנות שיש על נפשות המגלגלות בבעלי
חיים ,חוסה נא ברחמיך עליהם ועלינו ,ועשה
למענך ועזרנו והושיענו ,שנזכה להעלות כל
הנפשות המגלגלות לשרשן העליון שבקדֻשה:
)לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה ל"ז(
) ימי מוהרנ"ת חלק ב' – קלו-קלט(

☺  ...ואחר כך יצאתי מבית
הנ"ל ובכל מקום שהלכתי סבבו אותי אנשים
ונשים וכֻלם שאלו על משפחתם ,אבל לא היה לי
שום אגרת מחמת שיצאתי בהעלם ידיעה מכל
סביבותינו ,ולא הודעתי להם שאני נוסע לארץ
מספק עד שישבתי על
ישראל וגם בעצמי הייתי ֻ
הספינה אבל אף על פי כן לכמה אנשים בשרתי
בשורות טובות בעל פה ממשפחתם שאני מכיר
אותם שתהילה לא-ל הם בחיים ובשלום והיה
להם לנחת גדול מאד מאד אבל אפילו אותם
שלא הודעתי להם ממשפחתם ,היה להם
שמחה וחיות גדול שעל כל פנים רואים איש
ממדינתם ,אשר זה זמן רב לא ראו אדם
משם כנ"ל:

☺ ועמדתי בבית הרב רבי פיביש בהרב
מוולטשיסק ,ששם הוא דירתה של האלמנה
הצדקת מרת פעריל הנ"ל שהיא אחותו של רבנו
זכרונו לברכה ,ואכלתי אצל דודי וזקני רבי שאול
הכהן מבראד:
☺ ביום ששי הלכתי אני ורבי יהודא אליעזר
על קבר האר"י זכרונו לברכה ושם אצלו ֻמנח רבי
משה קורדובירו זכרונו לברכה ,ורבי שלמה
אלקבץ זכרונו לברכה שחבר "לכה דודי" ,ושאר
צדיקים נוראים ובסמוך לשם קבר "הבית יוסף"
והאלשיך וכו' ועמדנו אצל קבר האר"י זכרונו
לברכה ,ושפכנו שם שיחנו תהילה לא-ל עד כה
עזרני השם יתברך ברחמיו העצומים שזכינו לבוא
לארץ ישראל בעת מלחמה כזאת כמה גדולים
מעשי ה' מה אמר מה אדבר מה אשיב לה' כל
תגמולוהי עלי:
☺ בשבת אכלתי אצל ר' שאול הנזכר לעיל
ובליל שבת באו אצלי כמה אנשים וספרתי להם
הרבה מרבנו זכרונו לברכה מעניין נסיעתו לארץ
הקדש וגם אמרתי להם איזה דברי-תורה מרבנו
זכרונו לברכה ואחר כך הפציר ר' שאול לילך
להרב מסקוליע והלכתי לשם וכבר היה כמו חצות
לילה וגם שם בבית הרב הנזכר לעיל אמרתי
לפניהם כמה דברי תורה מרבנו הנורא זכרונו
לברכה וכל זה היה לי לששון ולשמחה גדולה,
שזכיתי בארץ הקדש לספר דברי תורה מתורתו
הנוראה של רבנו זכרונו לברכה:

)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...מישהו סיפר לי,
שהוא ראה באומן ,אנשי רבנו הם לקחו סדין
גדול ,וכיסו עצמם והדליקו נרות ,כאילו כבר
בעולם הבא ,כאילו כבר נפטר ,אחרי שעת
הפטירה ,הוא הדליק נרות וכיסה עצמו בסדין,
הוא צייר לעצמו מה שיהיה בקבר ,מה זה? איזה
עולם זה? כל העולם רודפים אחר כסף וכבוד ,מה
יהיה מזה? מה זה? מה יש מזה?...
 ...חצות לא בבית ,ביער! אף אחד לא ידע,
היה לו איזה כיס לרבי ישראל קרדונר ,ונתן את
הנעלים בתוך הכיס והלך כל המקום שישנים
שלא ישמעו ,והוא הלך ליער ,כל העולם ישנו ,רק
רבי ישראל הלך ליער ,הוא זימר איזה ניגון והיה
שמח מאד ...ריקודים עשו גם ביער ,ניגון
וריקודים ,העולם הזה לא כלום ,לא שווה כלום
מהשינה ,מאכילה ,כסף ,מה זה?...
...אם באמת ,יודעים הכל ,יש "ליקוטי
תפילות" ,יש כבר עולם ,אם לא היה לנו ,חס
ושלום" ,ליקוטי תפילות"" ,תיקון הכללי" זה אור
של משיח...
 ...בשביל מה להתחתן? בחצות לילה הולכים
ליער? ופרנסה לא צריכים ,אפילו לחם עם מים זה
טוב  ...רבנו הקדוש אמר ,דיברו" :פרנסה ,פרנסה,
פרנסה ,פרנסה" ,אז אמר רבנו" :פרנסה? רק
ביטחון" ,הוא נתן לנו פרנסה ,מה צריכים כל כך?
פרנסה? רק ביטחון ,אם הולכים ליער יהיה
פרנסה? יהיה לה מה לאכול? כל אחד צועק:

"פרנסה ,פרנסה ,פרנסה" ,רבנו
הקדוש אומר" :פרנסה? רק ביטחון" ,הוא
נתן לנו פרנסה .אני ראיתי ,באו אורחים
לטבריה מירושלים ולא היה להם כסף
בטבריה ,אז רבי ישראל קרדונר נתן לו ,יש
ילדים ,והוא בעצמו לא היה לו ,רבי ישראל לא
היה לו כסף ,אז בא אלי הבעל המשפחה" :תגיד
לי ,רבי ישראל הוא עשיר?" ,הסברתי לו ,הוא
אמר" :הוא נתן לי הרבה כסף ,ואיך ,אם הוא לא
עשיר ,אם אין לו ,איך?" ,אז הבעל הבית הזה הוא
למד בהישיבה הגדולה במאה שערים ,ונעשה
חסיד ברסלב ,מליטוואק נעשה חסיד ברסלב,
והוא נתן את הבית שלו וכל מה שיש לו לברסלב,
שמו היה משה  ...הוא בא לטבריה ולא היה לו,
ורבי ישראל נתן לו כסף ,הוא היה לו גם ילדים,
הוא נתן צדקה וחסד ,על-כל-פנים האיש הזה הוא
שמע דבר כזה ,אם כן הוא רוצה להיות ברסלב,
הוא נעשה ברסלב ,זה דבר חדש ,העולם לא
יודעים ,העולם רק ללמוד גמרא ,אבל קיום
התורה והמצוות  ...רבנו הקדוש צוה :בלילה
לקום בחצות וללכת ליער ,מה יהיה מזה? זה
כסף? שמעתי מרבי ישראל עליו השלום ,שהעולם
היה אצל רבנו ,ודיברו יחד כל היום "פרנסה,
פרנסה ,פרנסה ,פרנסה" ,ורבנו הקדוש אמר:
"פרנסה? רק ביטחון" ,הוא נתן לכולם פרנסה...
...רק ביטחון! אם רוצים אמת ,אז השם
יתברך נותן לנו מלאך של אמת ,והוא מלמד אותנו
על כל דבר ,על כל יום ,הלוואי ,תמיד ,המלאך
תמיד נמצא בלב ,והוא מלמד אותנו הכל.
בתחילה ,רבי ישראל היה בא לטבריה ,הוא מצא
אותי ,אני מצאתי אותו ,אני הייתי כמו אנחנו פה
ביחד ,באהבה גדולה באמת ,פתאום נעלם ,איפה
רבי ישראל? אני מחפש אותו בכל המקומות ,בכל
היערים ,אני חיפשתי ,איפה רבי ישראל? חיפשתי
וחיפשתי ,עד שראיתי מרחוק ,יש אדם שהוא
מסתובב ככה ,מפה לפה ומפה לפה ,וראיתי איך
שהוא מדבר עם השם יתברך ,ומה הוא אומר את
זה ואת זה ואת זה ,אוי ,נודע לי ,הוא לא אמר לי
שהוא הולך להתבודד ,הוא הלך ,אבל אני לא
ידעתי מה זה ,איפה הוא הלך? איפה הולך?,
חיפשתי ,חיפשתי ,חיפשתי ,עד שראיתי מרחוק
אדם מסתובב אחת הנה ואחת הנה ,כמו הולך עם
אחד ומדבר אתו .אני הייתי אתו ,אה ,גנב כזה,
פתאום הוא נעלם ,לא יודעים איפה הוא? ככה
העולם הזה ,צריכים להיות  ...רבנו הקדוש מספר
בהמעשיות" :אצל זה נעלם בן ,אצל זה נעלם חתן,
אצל זה נעלם מה שנעלם" ,לא ידעו איפה הם,
נעלם ,נאבדו ,עד שאמרו" :יש 'בעל תפילה שהוא
הולך ומדבר ,העולם הזה לא כלום ,והוא לוקח
אותם ליער" ,והם אומרים רק "ליקוטי תפילות"
ותהלים ,ולומדים ועובדים השם תמיד ,אני לא
ידעתי מהתבודדות ,לא ידעתי ,זה היה יום או
יומיים ,עד שאני כבר נתקרבתי ,אבל ידעתי הכל?
לא ידעתי ,פתאום אני תמיד עם רבי ישראל,
נעלם ,הוא איננו ,נאבד ,אני התחלתי לחפש ,לא
מצאתי ,עד שחיפשתי ,חיפשתי ,חיפשתי ,עד
שראיתי מרחוק באיזה יער ,מסתובב אדם מפה
לפה ,מפה לפה ,כנראה עם עוד אחד ,הוא מדבר
אתו ושואל אותו" :מה אתה אומר? מה
לעשות? ככה ,ככה" ,אני נתקרבתי ,אני
ראיתי ,אם יש לך שכל ותלך איתי ליער ,טוב,
אם לא ,תישאר פה ,אם אתה לא רוצה
יערות ,לך ,לך לחפש כסף.
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