עלון מס' תקכ"ב

בס"ד

לזכרון נצח מורינו רי ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל
כי כל העדה כולם קדושים ...
]אוצר היראה  -מחלוקת נ"ה[

רוב המחלוקת שחולקים על הצדיקים והחסידים אמתיים ,ויש
מהחולקים שהם לומדים קצת בגפ"ת )גמרא ,פוסקים ,תוספות(,
ויש שלומדים גם כן קבלה וכתבים ,אבל מעשיהם אינם כהוגן ,ויש
מהם מקולקלים לגמרי ,רחמנא לצלן; ויש שאינם מקולקלים כל
כך ,אבל על כל פנים הם מתרשלים בעבודת השם ואינם מתפללים
בכוונה ובכוחות ויגיעות; ויש מהם שרודפים אחר ההבל של ממון
וכבוד והתנשאות וכיוצא ,והם מתגרים בהכשרים ויראים תמימי
דרך ההולכים בתורת ה' באמת ,וחולקים עליהם ורודפים אותם
בכמה מיני רדיפות וליצנות בלי שיעור.
וזה בחינת עדת קורח ,כי קורח בוודאי היה חכם ולמדן
גדול ,וגם בחכמת הקבלה היה חכם גדול מאוד ,וקבץ עמו
מאתיים וחמשים ראשי סנהדראות ,שהיו גם כן
בוודאי חכמים ולומדים גדולים ,ובא עמהם לחלוק
על משה ואהרן ,וטענו עמהם :רב לכם כי כל
העדה כולם קדושים ,ואמרו רבותינו ז"ל:
כולם שמעו בסיני וכו' )כאילו העיקר
הוא רק השמיעה והלימוד בעצמו(,
ומדוע תתנשאו על קהל ה'.
וזה היה פגם גדול ,כי חלקו
והפרידו בין למדן לצדיק ,כי אף על פי
שבוודאי הלימוד והחכמה הוא מעלה גדולה
ועיקר גדול ,אבל עיקר שלמות תכלית מעלת
הלימוד הוא כשבאים על ידי זה למעשים טובים,
כמו שאמרו רבותינו ז"ל :לא המדרש עיקר אלא
המעשה ,ואמרו :שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו
וכו' .ואם היו מאמינים בהאמת ,שהעיקר הוא קיום התורה,
לא היו אומרים ומדוע תתנשאו וכו' ,כי היה ראוי להם להבין
האמת ,שמשה ואהרן קדושתם גבוה מאוד מאוד ,ואין להם שום
ערך נגד קדושתם הגבוה ,מאחר שהם יודעים בנפשם שעדיין הם
משוקעים בתאוות העולם הזה והבליו.

בתחילה ,שידעו שסם המוות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא,
היינו שהודיע להם מה שאמרו רבותינו ז"ל ,שאף על פי שלימוד
התורה גבוה ונעלה מעלתו מאוד בלי שיעור ,כמאמר רז"ל :ותלמוד
תורה כנגד כולם ,אבל כל זה כשהבחינת למדן מחובר ונכלל עם
בחינת צדיק ,שהוא גם צדיק וחסיד גדול מאוד בקיום התורה;
אבל אם חס ושלום מפריד הלימוד מבחינת צדיק ,אזי לא זכה
נעשית לו סם מוות ,רחמנא לצלן ,כמו שאמרו רז"ל.
וגם רמז להם ,שעיקר שלמות הצדיק והלמדן ,שזה בחינת
ברית עלאה וברית תתאה ,הוא ,שזוכין על ידי זה לכסופין טובים,
שהם בחינת נקודות לאותיות התורה ,ועל ידי זה נצטרפין
ונצטיירין כל אותיות התורה לטוב בבחינת סם חיים ,ואז יש
להלימוד שלמות .ומחמת שהכסופין הם בחינת תפילה ,בחינת
קטורת ,על כן רמז להם דבר זה בעבודת הקטורת ,כי על
ידי בחינת למדן בוודאי אי אפשר לזכות לבחינת
כסופין הנ"ל ,שהם בחינת עבודת הקטורת ,ולא
עוד ,אלא אדרבא לא זכה וכו' ,כנ"ל .ועיין שם
גם כן מעניין בליעת קורח ,הכל על פי הנ"ל
)הלכות אומנין  -הלכה ד' ,אות ל"ה(.

)אוצר היראה – קדושה וקידוש ה' ,ח'-ט'(

עיקר הקדושה היא ענוה ושפלות
)הלכות ערלה  -הלכה ה' אות ג'(.
על-ידי מסירת נפש על קידוש השם ,וכן
על-ידי צעקה מעומק הלב שהיא גם כן בחינת
מסירת נפש על קידוש השם בחינת אליך ה' נפשי אשא,
על-ידי זה נתגלין העצות הקדושות ונתגדל האמונה .וזה
בחינת מה שאחר פרשת העקדה אומרים פרשת קריאת שמע
שהיא אמונת היחוד )הלכות הפקר ונכסי הגר  -הלכה ד' ,אות ט'(.

)כוכבי אור  -מתוך שיחות שאחר ספורי מעשיות(

ועל כן אמר להם משה :קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו וכו',
שיקריבו קטורת ,וכמו שפירש רש"י :הא לכם קטורת החביב מן
הכל ,היינו שהראה להם שאפילו בעבודה ומעשים טובים לא
המעשה בלבד הוא העיקר ,כי אם כשעושין העובדא והמעשה
בשלמות על פי תורה הקדושה ובכוונה רצויה.
והראיה ,שהרי עבודת הקטורת ,שהיא עבודה וקרבן חביב
מאוד מכל העבודות והקרבנות ,וכמבואר בדברי רז"ל ,ואף על פי
כן אפילו נדב ואביהוא ,שהקריבו אש זרה אשר לא צווה אותם,
יצאה אש מאת ה' ותאכל אותם ,ומכל שכן עדת קורח ,שהיו זרים
גמורים ,אף על פי שהיו חכמים ולומדים ומקובלים גדולים ,אף על
פי כן נשרפו על ידי אש הקטורת בעצמו ,וכמו שהתרה בהם

טוב להגיד ולשיר

☺ מעשה בצדיק אחד ,שהיה צדיק גדול מאד ,שיצא
מתאוה הידוע לגמרי לגמרי כראוי בשלמות.
☺ ועלה לעולמות עליונים ,וראה שמונח ביורה חתיכות
בשר ועצמות; ושאל :מה זאת? והשיבו לו ,שזאת היתה אשה
יפה מאד מאד; ועל כן ,מחמת שהיתה מחממת גופה לעבירה,
על כן מחממין אותה כאן .ורצה ]הצדיק הנ"ל[ לראותה ,ומסרו
לו שמות שתחזור ותתחבר כבתחילה; וראה שהיתה יפת תואר
גדולה מאד.
☺ ומזה ראוי לראות גנות התאוה הזאת ,אם חותכין
אותה לחתיכות חתיכות ,האם יהיה שייך התאוה וכו' ?

לזכות לכל הישועות

)אוצר היראה – י"ט(

ארץ-ישראל ,שם עיקר הדבקות אל השם יתברך והביטול
אל אורו האין-סוף יתברך .ועל-כן אמרו רבותינו ז"ל :כל הדר
בארץ-ישראל ,דומה כמי שיש לו אלו-ה ,כי שם שער השמים ושם
יכולין להתדבק בה'.
ועל-כן נקראת ארץ-ישראל ארץ המרי-ה ,על שם ריח
הקטורת ,כמאמר רבותינו ז"ל ,כי הזריחה והרשימה של הביטול
והדבקות שזוכין לזה בארץ-ישראל ,בבחינת אין השכינה שורה
אלא בארץ-ישראל ,כל זה הוא בבחינת ריח ,כי אי אפשר להשיגו
השגה שלמה ,בגין דלית מחשבה תפיסא בה כלל ,ואף-על-פי-כן
הרשימה שנשאר מאור הביטול הוא בחינת ריח הטוב ,כמאן דארח
ריחא .ועל-כן תחילת כניסת ישראל לארץ-ישראל על-ידי יהושע
היה ליריחו ,שנקראת כן על-שם ריח הטוב ,כמאמר רבותינו ז"ל.
כי עיקר בחינת ארץ-ישראל הוא בחינת ריח הטוב ,בחינת ריח
נועם מתיקות דבקות אלקותו יתברך שזוכין לזה בארץ ישראל
כנ"ל )הלכות ברכות הריח  -הלכה ג' ,אות ו'(.

ועל-ידי השלום הזה ,יומשך וישתלשל שלום בכל
העולמות ,עד שיתפשט השלום גם בעולם הזה ,ותשים שלום בין כל
עמך ישראל לעולם ,ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם ויתרבה
השלום בעולם ,עד שיוכלו להתוועד יחד כל אחד עם חבריו,
ויסבירו זה לזה האמת לאמתו ,ויזכירו זה את זה שלא יבלו ימיהם
להבל ולריק ,עד שישובו כולם אל האמת ויעבדוך כולם באמת
ובאמונה שלמה.
ותזכנו שיהיה שלום בעצמנו ,שלא יהיה חלק לבנו
חס ושלום מאתך ,רק נזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים
ולעבדך באמת ובלבב שלם בשני יצרינו .ונזכה לידע ידיעה
שלמה באמת ובלב שלם שמלא כל הארץ כבודך ,ואתה
בעצמך ובכבודך עומד אצלנו בשעת התפילה ,ואתה שומע
ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של תפילותינו .ונרגיש
אלקותך עלינו תמיד ,ובפרט בשעת התפילה ,עד שנתעורר על-
ידי-זה בהתעוררות גדול להתפלל בהתלהבות גדול ובכוונה
גדולה ועצומה ולדקדק מאד לכוון את דברינו ,ולא יצא שום
דיבור מפינו בתפילה שלא בכוונה.

)לקוטי עצות  -שלום ,ו'-ט'(

צריך לבקש שלום שיהיה
שלום בין ישראל ושיהיה שלום לכל
אדם במדותיו ,היינו שלא יהיה
מחולק במדותיו ובמאורעותיו ,שלא
יהא לו חלוק בין בטיבו בין בעיקו
תמיד ימצא בו השם יתברך ,וזה
זוכין על-ידי התורה ועל-ידי
הצדיקים שהם נקראים שלום ,שעל-
ידי זה יזכה לאהוב אותו יתברך בכל
מקום בין בטיבו וכו' ולאהוב את חבריו
ויהיה שלום בין כל ישראל.

)מספר ִא ֵבּי הנחל – נ"א(

"אין שום
יאוש
בעולם כלל…"

להרבות השלום ,צריכין להרבות בצדקה.
על-ידי המחלוקת באים כפירות ,ועל-ידי זה אין יכולין
להתפלל בכוונה .אבל כשיש שלום נתבטל הכפירות והאפיקורסות
שיש בלב כל אחד .כי כשיש שלום ומתוועדים זה עם זה ,יוכל
להשיב אחד את חברו מדעותיו הרעות ויוציא הכפירות
והאפיקורסות מלבו .אבל על-ידי המחלוקות אינם מתוועדים יחד
לדבר אחד עם חברו ,להפוך דעתו אל האמת ,ואפילו כשמדברים
יחד אין אחד שומע דברי חברו מחמת ניצחון של המחלוקת וכנ"ל
באות ד' .נמצא שעיקר האמונה תלוי בשלום.
לזכות לשלום הוא על-ידי שילמד פוסקים ,ועל-ידי זה יוכל
להתפלל בכוונה ,בכל לבבו.

ב"ה ,חנוכה תשכ"ד.
לכבוד מר  ...עיני ולבי השואב
מימי החכמה של הצדיק החכם
האמת ,לרוות צמאון נפשו היקרה
ולהשקות בהם נפשות ישראל
היקרים ,המושלכים ומתגוללים
בזוהמת הרוח שטות וטעות של
המינות ואמונות כוזביות ,שהם
בחינת מימי המבול ,המתגברים
להחריב את העולם והצדיק הוא עיקר
הרפואה וההצלה מזוהמתם וטומאתם.
שלום וחיים ארוכים ,חיים טובים ,חיים
אמיתיים ,חיים נצחיים.

ראה אחי ,מאהבה עצומה וחזקה אשר בלבי אליך נתתי
לפניך את החיים האמתיים של הצדיק האמת ,שהוא בעל
"תפילה" .הוא כלליות השבעה בעטלירס הנוראים .ובחרת בחיים
למען תחיה והארכת ימים על ממלכתך ,לשם ולתפארת ישראל.
בארץ אשר נתן לנו ה' ביד חזקה ובאותות ומופתים במצרים וירדן
וסוריה וכל העמים אשר סבונו גם סבבונו מכל צד להשמידנו ,חס
ושלום.
בחנוכה ממשיך כל אחד בביתו ,קדושת נרות המנורה,
שהם בחינת אור הצדיק האמת ,שהוא משה משיח ,שמדליק
ומאיר כל נפשות ישראל באור גדול ,גם בכל מיני חושך ואפילה.
ומצילם משטף מימי המבול ,של כפירות ואמונות של שקר,
שמביאים העולם לתוהו ובוהו ,חס ושלום.
המעתיק

)לקוטי תפילות א' ,ס"ב(

ובכן תעזרני ברחמיך הרבים ,שאזכה לעסוק בספרי
הפוסקים בהתמדה גדולה ,ותעזרני ותושיעני ללמוד הרבה
בכל יום ויום ספרי הפוסקים .ותפתח את דעתי ותכין את
לבבי ,שאזכה ללמוד במהירות גדול ,ולהבין הדין על בוריו,
ולברר וללבן הפסק הלכה בכל דיני התורה באמת לאמתו,
ואזכה לידע ההכרעה באמת בין כל בעלי המחלוקת דקדושה
שמחולקים בדיני התורה ,ואזכה לעשות שלום והכרעה ביניהם.
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