עלון
תקכ"ח

בס"ד

טוב להגיד ולשיר

וכסף הרבית להם וזהב עשו לבעל ...
]לקוטי הלכות  -הלכות ראשית הגז ה' ,ח'[

כל העולם מתקיים ומתנהג רק על ידי התורה הקדושה ,ואם היו
הכל לומדים תורה לשמה לבד בלי שום פניות כלל ,בודאי כבר היה
העולם מתוקן לגמרי ,והיו כל ההשפעות והברכות בעולם .ועיקר כל
הקלקולים הוא מחמת המחלוקת ,כי רוב הלומדים אינם לומדים
לשמה ,ואפילו הלומדים לשמה קצת אינו זך וברור בתכלית הזכות
כראוי ,וכל תיקונם הוא על ידי הצדיק האמת  -בחינת משה -
שלומד תורה לשמה בתכלית הזיכוך ,בלי שום צד פסולת כלל .ואם
היו כל העולם מתבטלים אצלו ,היה הכל מתוקן לגמרי .אבל
בעונותינו הרבים ,לא די שאינם מתבטלים אצלו ,אף גם הם חולקים
ומתנגדים עליו.
וכל המחלוקת וההתנגדות נמשך מבחינה המבוארת בהתורה
י"ב "תהילה לדוד ,ארוממך וכו'" )לקוטי מוהר"ן א'( ,מחמת
שהצדיק הגדול מוכרח לדלג בעל כרחו לאיזה בחינה
דקה של שלא לשמה  -בחינת שמאל  -כדי
להמשיך עושר וכבוד וכו' ,ועל ידי זה הלמדן
שאינו כשר כראוי אינו רואה בהתורה כי אם
בחינה שלא-לשמה ,כי לא זכה נעשית לו
סם מוות .ועל ידי זה מתגרה בו הס"מ
)המלאך המוות( ,עד שנעשה לו פה
מהתורה-שבעל-פה לדבר על הצדיק עתק
וכו' ומשם כל החורבנות רחמנא לצלן ...
כי זה הקלקול התחיל מחטא אדם
הראשון .והאבות התחילו לעסוק בתקונו
ולבררו ,אבל לא נגמר התיקון ,עד שבא משה
רבנו וברר והעלה כל ההלכות התורה ,עד שזכה
לקבל כל התורה וכל הלכותיה בפרטיות ,ואז היה
ראוי שיתתקן העולם לגמרי .אבל בעוונותינו הרבים ,קלקלו
על ידי חטא העגל שבא גם כן על ידי למודים רעים של הערב רב
שעסקו בתורה שלא-לשמה ,בשקר ומרמה ,עד שהטעו את ישראל
ונעשה להם פה לדבר סרה על משה ,עד שעשו את העגל.
והעיקר על ידי רבוי הזהב והעשירות שהיה להם אז ,שכל
העשירות נמשך ממשה  -שהוא החכם האמתי  -על ידי שנוטה מעט
דמעט לשמאל בשביל עושר וכבוד .והם ,נעשה להם סם מוות ,עד
שהטעו את ישראל על ידי זה ,כמו שכתוב וכסף הרביתי להם וזהב
עשו לבעל ,וכמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק ודי זהב וכו'.
וכל זה נמשך מתאוה הכלליית  -שהיא תאוות ניאוף  -כמו
שאמרו רבותינו ז"ל :לא עבדו ישראל את העגל אלא להתיר להם
וכו' ,כי זה תלוי בזה .כי הצדיק עוסק רק ליחד קודשא-בריך-הוא
ושכינתה בכל מעשיו ותנועותיו ,בלמודו בתורה ובכל עסקיו ,ובפרט
בזווגו ,שהוא בקדושה נפלאה ,בבחינת יחודים העליונים בחינת
וישק יעקב לרחל וכו' .כי הכל אחד אצלו  -עבודתו בעסק התורה
ועבודתו באכילה ושתיה וזווג  -הכל רק לה' לבד ,ליחד יחודים
קדושים לגלות אלקותו ומלכותו בעולם .אבל רוב העולם אינם

לזכות לכל הישועות
זוכים לזה ,ואפילו כשרים וצדיקים אינם זוכים לזה בשלמות ,כי
הוא מלחמה עצומה ,ובפרט בתאוה הכלליות כידוע .וכפי מה שנוטה
בתאוה הזאת להנאת עצמו ,כמו כן אינו זוכה שיהיה למודו בצחות
וזכות כראוי .וכל תיקונו הוא רק על ידי הצדיק הגדול הנ"ל ,שיכול
להרים הכל .אבל כשמתגבר בו תאוות עולם הזה ,עד שנוטה לשמאל
לגמרי ,עד שנעשה לו פה לדבר על הצדיק הגדול וחולק ומתנגד עליו,
וממנו לומדים שאר ההמון המגושמים יותר ויותר עד שיש שהם
מזוהמים מאוד בעברות ואסורים גמורים ,רחמנא לצלן ,בפרט
כמצוי עכשיו ,המקום יכפר ,על ידי זה נעשים כל הקלקולים רחמנא
לצלן ,ועל ידי זה כל אריכת הגלות ,בעוונותינו הרבים.

]אוצר היראה – רצון וכיסופין ,ד'[

שורש הנשמה הוא בחינת רצון ,ועל כן נקראת נפש מלשון
רצון .ותוקף הרצון הוא כמו נר דולק ,כי האהבה
והרצון בוער להשם יתברך ברשפי שלהבת י-ה,
שממנו מדליקין כל הנרות הקדושים ,בחינת
לאנהרא בוצינין ולאדלקא שרגין ,שזה
בחינת אור הנשמה שנקראת נר ,ואור הנר
הזה הוא יכול להאיר בכל מיני חושך
וצלמות בתוך עוצם גשמיות הגוף
והעולם הזה הנקרא חושך .כי איך
שהוא אף על פי כן ,לבו בוער עדיין
ברשפי אש וכו' להשם יתברך אשר מים
רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכו'.
והנה ,יש שבע מידות דקדושה ,וכן
להפך .והאדם בא לזה העולם להתנסות בזה,
שיעבור עליו כמה מיני חושך הכלולים בשבעה ,שזה
בחינת שבעה מדורי גיהנם שהאדם נענש בהם ,חס ושלום,
כשלא עמד בנסיון ונכשל בהם בחינת ושבעה עדנין יחלפון עלוהי.
ובפרט מי שרוצה להתחיל לכנוס בעבודת ה' ,שאזי מתגבר עליו
הבעל דבר יותר ויותר ,ובהכרח שיעבור עליו כמה וכמה מיני חושך
כמעט בלי שיעור ,והכל כלול בבחינת שבעה נפילות ,בחינת שבע
יפול צדיק וכו' ,וכל קיומו בכל מיני נפילות ,הוא על ידי הרצון
דקדושה ,היינו להתחזק בכל מה שעובר עליו לבלי להניח את הרצון
דקדושה ,ולהתחיל בכל יום מחדש ברצונות חזקים להשם יתברך.
ואזי הרצון דקדושה מאיר לו כמו נר ממש שמאיר בכל מיני חושך
שבעולם.
וזה בחינת שבעת הנרות של המנורה ,להאיר בכל מיני
נפילות ,שהם בחינת שבעה כנ"ל ,ולזכות לתורה ותפלה שהם גם כן
בחינת שבעה ,כמבואר בפנים .אבל אי אפשר לזכות לזה ,כי אם על
ידי שמקשרין את עצמו לצדיקי אמת שהם בחינת משה שנסתלק
ברעוא דרעוין ]ברצון שברצונות[ ,והוא מכניס תוקף הרצון דקדושה
בכל אחד ואחד ,אפילו אם נפל למקום שנפל ,חס ושלום ,הוא מכניס
בו גם כן שיתגבר בתוקף הרצון הטוב ,ועל ידי זה הוא מעלהו משמד
לרצון )ברכת השחר ה'  -אות מ"ד(.

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

]אוצר היראה – כ"ח[

]מספר ִא ֵבּי הנחל – מכתב נ"ז[

עיקר קדושת איש הישראלי הוא על ידי ארץ ישראל ,כי עיקר
הקדושה היא שלום ,כי כל הסטרא אחרא והיצר הרע שהם כנגד
הקדושה ,הם בחינת מחלוקת; נמצא ,שעיקר הקדושה שהוא
להכניע ולשבר היצר הרע והסטרא אחרא הוא בחינת שלום .ועיקר
השלום זוכין בארץ ישראל .כי מוחין של ארץ ישראל ,הם בחינת
שלום ,כמבואר במקום אחר; ומחמת שבארץ ישראל עיקר השלום,
על כן שם עיקר הקדושה )הלכות ברכת הראיה ד'  -אות א'(.

ב"ה ,ח"י אדר תשכ"ד.
לכבוד חמדת לבי ועיני ,מר  ...יאר ה' בלבך אור הדעת של
הצדיק ,שיתגלה לעתיד בשלמות ,על ידי מלך המשיח .ויפקח עיניך
בתורתו ויוליכך בדרכי עצותיו .ותזכה במהרה להשקות כל העולם
במימי חכמתו ,שעל ידי זה יתתקן העולם לגמרי.
עכשיו ,כל עיקר תיקוננו הוא רק על ידי הצדיק הגדול,
שיכול לירד לעומק הנפילה והירידה של כל אחד ,ולהעלותו בחכמתו
הנפלאה לתכלית תכלית העליה .ואם היה כל העולם מתבטלים
אליו ,אזי כבר היה הכל מתוקן לגמרי .אבל בעוונותינו ,לא די
שאינם מתבטלים אליו ,רק אדרבא ,הבעלי גאווה ,השקרנים ועזי
פנים ,חולקים ומדברים חרופים וגידופים ושקרים וליצנות ולשון
הרע ,על הצדיק האמת ואנשיו ,כשרי הדור האמתיים ,עד אשר נשלך
האמת ארצה .ועל ידי זה נעשה כל הקלקולים שבעולם .ומזה עיקר
אריכת הגלות .ועתה ,כל תקוותינו שיתתקן הכל על ידי משיח
צדקנו ,שיגלה אור הצדיק בכל העולם ,ויבטל המחלוקת ויעשה
שלום נפלא בעולם.

]שיבחי הר"ן ,ב'[

☺ גם בהיותו יושב לפני רבו ללמוד בימי קטנותו ,היה ]רבינו
הקדוש זצ"ל[ רוצה תמיד לקיים שויתי ה' לנגדי תמיד ,והיה
מתייגע לצייר נגד עיניו שם הוי"ה ,ברוך הוא .ומחמת שהיתה
מחשבתו טרודה בזה ,לא היה יודע מה שלומד ,והיה רבו כועס עליו;
ואף על פי כן ,כל ימי ילדותו היה עושה ענייני מעשה נערות הרבה
מאוד ,דהיינו ענייני שחוק וקפיצות וטיול ,שקורין "פאר שייט",
והיה רגיל בזה מאוד.

]לקוטי עצות – תלמוד תורה ,ט"ז-י"ז[

על-ידי עסק התורה בקדושה ,מעוררין בתשובה פושעי
ישראל וגרים .אבל אי-אפשר לזכות לזה כי-אם על-ידי ענוה ושפלות
בתכלית.
צריך כל אדם  -ובפרט תלמיד חכם  -להאיר בלימוד תורתו
בשורש הנשמות ,ועל-ידי זה יכול לקרב ולעורר בתשובה רשעים
וגרים ,אפילו הרחוקים ממנו ,ועל-ידי זה יזכה שיהיה גם בנו תלמיד
חכם .אבל כשאין לומד בבחינה זאת ,אין בנו תלמיד חכם.

]לקוטי תפילות א' ,י"ד[

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,שתזכני אותי
ואת כל עמך בית ישראל ,לעסוק בתורתך הקדושה תמיד ,יומם
ולילה ,בקדושה ובטהרה ,עד שנזכה על ידי לימוד התורה הקדושה,
לעורר שורשי נשמות ישראל שעלו במחשבה תחילה ,וכולם
מושרשים באותיות התורה הקדושה .עזרני ה' ,שיאיר עסק התורה
שלנו ,עד שנזכה לעורר על ידי לימוד תורתנו ,שורשי נשמות ישראל.
ויאירו ויתנוצצו הנשמות זה לזה ,עד שיתעוררו ויתנוצצו בתוכם
נפשות כל הרשעים וכל הפושעי ישראל ,עד שיגיע אליהם הארה
משורש נשמותיהם ,ויתעוררו כולם בתשובה שלמה וישובו אליך
באמת .ועל ידי התנוצצות הנשמות ,נזכה שיהיו נולדים ונבראים
נשמות הגרים ,עד שיבואו רחוקים ויתגיירו ויכירו כח מלכותך
ויעבדוך כולם באמת.
ואם אמנם ,אנכי בעניי רחוק מאוד מעסק התורה בקדושה
כזו לעורר נפשות אחרים בתשובה ,על-כל-פנים תרחם עלי ברחמיך
העצומים ותזכני בחסדיך הגדולים ,שאזכה על ידי לימוד התורה
הקדושה להכלל בתוך נשמת הצדיק הדור האמתי ,אשר הוא עוסק
בתורה בקדושה כזו ,עד שאזכה להתעורר על ידי התורה של הצדיק
האמת ,שתאיר ותתנוצץ נשמתי בשורשה ,במחשבה עליונה
דקודשא-בריך-הוא ,בתוך שאר נשמות הקדושים של בני ישראל
עמך ,עד שיגיע אלי הארה משורש נשמתי ,באופן שאזכה לשוב
בתשובה שלמה אליך באמת.

לזכות לביטול שקר והתגלות האמת ,הוא על ידי שמבטל
את כבודו מכל וכל בתכלית הביטול ,עד שהוא בבחינת עפר ממש.
ואז יזכה להתקרב להצדיק ולחיות חיים טובים אמיתיים וטובים.
כל מי שרוצה לילך בדרך האמת וחס על חייו האמיתיים
באמת ,אזי הוא צריך להיות חזק ואמיץ וגיבור חייל מאוד ,לעמוד
כעמוד ברזל ,כנגד המונעים .ולא יסתכל כלל על בני העולם ,ולא על
אביו וחותנו ואשתו ושאר המונעים הרוצים להרחיקו מהצדיק
האמת .הצדיק האמת הגדול במעלה עליונה וגבוה מאוד מאוד ויש
לו כח להגביה אפילו הרחוקים ביותר ,המונחים בשפל המדרגה
התחתונה ,עד שירדו לבחינת מיתה ממש ,חס ושלום .וזה עיקר
שלמות מעלתו הגבוה .כי אי אפשר לעלות למעלה למעלה ,כי אם
כשיכולים לירד למטה למטה ,להעלות ולקבץ גם כל הנדחים
והרחוקים לגמרי; ולקשר גם אותם לה' יתברך ותורתו בשלמות.
ודע כי כל עיקר גאולת נפשנו בפרט ובפרטי פרטיות וגאולת
כלליות נפשות ישראל ,תלוי אך ורק בזה ,שיתגלה ויזרח אור הצדיק
האמת בכל הארץ .ולהרים את דגל הצדיק בעולם ,עד שיתוודע
לכולם ,שעל ידי ההתקרבות אל הצדיק האמת ,מאירים על האדם
כל האורות הנפלאות ונוראות שהם אשר עתידים להאיר על ידי
משיח צדקנו.
עכשיו בדורותינו אלה ,בדור היתום הזה ,שהגיעו ישראל
לתכלית הירידה וההסתרה שבתוך הסתרה עד שירדו פלאים
למקומות רחוקים כאלה מקדושת ישראל ,שלא ירדו ישראל לתוכם
מעולם ,שכל זה עיקרו נמשך מהמלך זקן וכסיל ,שהוא אבי אבות
הטומאה של כפירות ומינות ואמונות כוזביות של אלופי השקר ועזי
פנים ,הרודפים אחר כבוד והתנשאות ולוחמים בחוצפא ועזות מצח,
להרחיק ולהפריד את נפשות ישראל מהצדיק האמת ,שהוא עיקר
מקור ושורש חיותם וישועתם לדורי דורות לנצח ,שזהו עוון פלילי
מאוד ,יותר מכל עבירות החמורות שבתורה; ועל ידי זה גרמו כל
הכפירות ואפיקורסות וכל הצרות והחורבנות ,שבא על ישראל
בגשמיות ורוחניות ומעכבים את הגאולה )האחרונה השלמה(.
כי עיקר הגאולה תלוי אך ורק בהתגלות אור הצדיק האמת
ובהתקרבות נפשות ישראל אל הצדיק האמת ושיתקרבו אליו כל
ישראל ,שמכניס בנו האמונה השלמה ,הקדושה בשלמות ,שעל ידי
זה זוכין להשגת אלוקות ,שמכניס להשגות אלקות גם להרחוקים
והנדחים לגמרי.
המעתיק  -ישראל דב אודסר
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