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'לכם' לעצמכם' .לכם' — לעצמכם
דייקא ,שכל אחד צריך לספר ספירת העֹמר ,שהוא בחינת התחזקות
)כמבואר בלקוטי הלכות – הלכות פסח ט' – אות כ' :על ידי שמביאין
עֹמר שעורים מאכל בהמה ומניפין ומרימין אותו למעלה ולמטה למי
שהשמים והארץ שלו ולכל ארבע רוחות העולם למי שכל ארבע רוחות
העולם שלו ,כמו שפרש רש"י שם ,על ידי זה מגלין ומפרסמין כי מלֹא
כל הארץ כבודו ,הינו שגם בבחינת שעורים שהוא תכלית הגשמיות,
בחינת מאכל בהמה העדר הדעת ,בחינת פגם כל החטאים ,גם שם מלֹא
כבודו יתברך ,כי לית אתר פנוי מניה והוא יתברך מחיה את ֻכלם .ועל כן
אין שום יאוש בעולם כלל( לעצמו כפי מה שהוא ולֹא יפול בדעתו מחמת
שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו הרבה ,כי אף על פי שהוא מדה
טובה להיות ענו ולהחזיק כל אדם טוב ממנו ,אבל אם יפול בדעתו על
ידי זה חס ושלום ,אין זה ענוה ,אדרבא ,זהו גדלות גדול שאין נאה לו
שיעבֹד איזה עבודה לה' יתברך ועדין הוא רחוק כל כך
וחבריו כבר זכו למה שזכו ,כי אסור להרהר אחרי
המקום ומי יודע מאיזה מקום הוא ובאיזה
מקומות נמשך על ידי מעשיו ,כי אין אדם דומה
לחברו כלל .על כן כל אדם שרוצה לצאת
מטמאתו וזֻהמתו ,שזה בחינת ספירת העֹמר כדי
ֻ
שיטהרו וכו' ,צריך לספר הימים לעצמו דייקא
ואל יפיל אותו חברו כלל ,חס ושלום.
וזהו "וספרתם לכם" — 'לכם' לעצמכם
דייקא והבן היטב וכעין שכתב רבנו ז"ל על
פסוק" :אחד היה אברהם" ,שעקר התקרבות
אברהם אבינו עליו השלום לה' יתברך היה על ידי
שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם ולֹא הסתכל על
שום מונע ומעכב ומבלבל וכו' ,עיין בתחילת הספר לקוטי תנינא
עניין זה.
ובאמת כמו שיש כמה מיני מניעות מהמונעים הרשעים או מתנגדים
הרוצים למנֹע מהאמת בכמה הסתות ופתויים ודברי ליצנות וחלקלקות
וכו' ,כן יש גם כמה מיני מניעות וחלישות הדעת אפילו מחבריו ואוהביו
באמת .וכל זה אי אפשר לבאר בכתב רק כל אחד יבין בעצמו כפי
ענייניו ,וכנגד כל מיני מניעות וחלישות הדעת שבעולם צריכין לילך
בדרך הנ"ל בבחינת אחד היה אברהם לחשב כאלו הוא יחידי בעולם
כנ"ל .וזה בחינת וספרתם לכם' ,לכם' — לעצמכם כנ"ל.
וכמו שמובא בהמעשה של החכם והתם )ספורי מעשיות מעשה ט(.
מבֹאר שם שהתם היה רצען וכו' ולֹא היה יכול המלאכה כראוי ומנעל
שלו היה בשלֹשה קצוות וכו' והוא היה מתפאר בו מאֹד כמה נאה ויפה
המנעל הזה וכו' .והייתה שואלת לו אשתו :אם כן ,מפני מה שארי בעלי
מלאכות נוטלים שלֹשה זהובים בעד זוג מנעלים ואתה אינך לוקח כי
אם אחד זהב וחצי ,השיב לה :מה לי בזה ,זה מעשה שלו וזה מעשה
שלי) .דאס איז יענימס מעשה אין דאס איז מיין מעשה( ועוד :למה לנו
לדבר מאחרים ,הלֹא נתחיל לחשב כמה וכמה אני מרוויח בהמנעל זה
מיד ליד :העור הוא בכך וכו' )עיין שם כל זה היטב(.
והבן כי במעשה הזאת מבינים רֹב העולם כמה דברים הנוגעים
לעבודת ה' יתברך שצריכין להתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה
תמיד אפילו בעניות ודחקות גדול .וגם עבודתו ותפלתו אינו בשלמות
כלל ,אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד ולֹא יסתכל על העולם כלל
שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפלים ויש להם אכילה ושתיה ומלבושים
נאים וכו' ואף על פי כן מלאים דאגות תמיד ברבוי חסרונות וגם בעבודת
ה' בתורה ובתפלה הם גדולים ממנו אלפים פעמים ואף על פי כן אל יפול
בדעתו מזה כלל ,רק יהיה שמח בחלקו תמיד ,כמבֹאר שם שהלחם שלו

היה אצלו כל המאכלים שבעולם וכו' ומנעל שלו שגמר בכמה ימים
ביגיעה גדולה והיה מלא חסרונות והרוויח בו פחות הרבה מאחרים ,אף
על פי כן היה יקר בעיניו מאֹד והתפאר בו הרבה ולֹא הסתכל על אחרים
כלל ואמר :מה לי בזה ,זה מעשה שלו וזהו מעשה שלי וכנ"ל.
ורבנו ז"ל רמז בעצמו אחר שספר מעשה זֹאת שכונתו לעניין תפלה
ועבודת ה' ,כמו שמובא שם בסוף שאמר רבנו ז"ל :ואם התפלה אינו
כראוי היא מנעל בשלֹשה קצוות והבן ,עין שם .היינו כנ"ל ,שצריכין
להתנהג בתמימות גדול כדרכי התם הנ"ל וצריכין לדקדק בכל המעשה
לקח לעצמו מוסר ועצות מדברי התם הנ"ל ולילך בדרכיו ולהיות
בשמחה תמיד ואל יבלבל אותו העולם כלל .ואפילו חבריו שזוכין
לתפלה ועבודה הרבה יותר ממנו ,אף על פי כן אל יפול בדעתו מזה כלל
ונקדה טובה שמרוויח בתפלתו
נקדה ֻ
רק יהיה בשמחה תמיד בכל ֻ
ועבודתו איך שהוא ,עיין שם בהמעשה ותבין) .ליקוטי הלכות  -הלכות
פסח ט' – אות כ"ב(
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב נ'(

 לבי יקירי ,החושב מחשבות
ותחבולות להודיע לפרסם בעולם גדל כח הצדיק
האמת המאיר עינינו גם במחשכים מרורים
שבדור החשך הזה ,והוא עקר נחמתנו וכל חיותנו
ותקוותנו לדור דור.
עתה ,אחרי אשר האיר ה' עינינו במחשכים
כאלה לחיותנו כיום הזה בדורות הללו ,יש לנו
עצה גדולה ובית מנוס נפלא ,לנוס ולפרֹח להצדיק
וכו' .הבורא יתברך ואני ואתה יודעים פנימיות
שאיפות לבך הטוב והישר ,הכוסף וחושק ומתגעגע
לבטל ולסלק מוחך בתכלית הביטול ,ולהמשיך עליך
ועל כל ישראל רוח חכמה רוח נבואה של הצדיק האמת
היחיד בעולם ,היורד עד עמקי תהום להעלות נפשות מבאר שחת ומעלה
אותם למעלה משמי השמים ,ומאיר ומגלה אלֹקותו ואחדותו וממשלתו
לעיני כל באי עולם עין בעין .מי יערֹך שבחו ,מי יספר נוראות גדֻלתו ,אין
ֻדגמתו!
)ספר ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימנים קכז-קכח(

☺  ...והנה ביום ו' עמדתי בהשכמה ,והייתי טרוד
אז מאד ,כי עדין לא ראיתי הקפיטאן ולא שכרתי הספינה ,ועדין לא
קבלתי הטיסקירע וגם המעות מהרב לא קבלתי עדין ,והיום ערב שבת
קדש ,וצריכין היום לעלות על הספינה ולקנות מה שצריכין:
☺ והנה כל מה שעבר עלי באותו היום אי אפשר לבאר מאפס
ומטלטל הרבה לבקש הקפיטאן וכשמצאתי
הפנאי כי הלכתי נע ונד ֻ
אותו ,לא יכלתי לדבר אתו ובקשי גדול קדם שמצאתי איש מהמכירים
שהיו לי שם וגם עם זה הישראלי לא יכלתי לדבר היטב ,והוא לא הבין
מה שאני אומר ,ואני לא הבנתי מה שהוא אומר ,ולא יכלתי לבוא לעמק
השוה עם הקפיטאן בתחילה אמרו לי שהוא רוצה שלשים טאליר בעד
שנינו אחר כך הלכתי לקונסליר והמתנתי שם ובא רי"א אצלי ואמר לי
שעכשו אמר לו אחד ממכירינו שהוא רוצה חמשים ושנים טאליר ובעיני
רי"א היה רחוק מאד שאתן סך כזה ,אבל אני כבר הייתי מרֻצה לתן סך
כזה מחמת שראיתי שקשה לנו מאד לצאת מכאן ,והעקר מחמת שאין
אנו מבינים שום לשון אפילו עם ישראלים קשה מאד לדבר .והלכתי
מהקונסליר והשארתי שם את רי"א ואני הלכתי אל האיש הנזכר לעיל,
ואמר לי שרי"א לא הבין דבריו כי הוא רוצה סך חמשים טאליר בעד כל
אחד לבדו.
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וגודל הטרדות ובלבול הדעת שהיה לי אז רבו מספר ונמשך הדבר
עד שלוש-ארבע שעות אחר חצות בערב שבת קדש ,והשבת ממשמש
לבוא והשם יתברך עזרני ,ונתן לי התחזקות להזדרז בכל עז לנסוע
באותו היום דייקא כי הספינה הייתה מוכנת לילך מיד ,ולא רציתי
להניחה כי אמרתי אם אניח אותה מי יודע עד מתי יהיה עיכובי כאן,
כי לאו בכל יומא מזדמנת ספינה ,ואם תזדמן ספינה קרוב שלא אדע
ממנה על כן נזדרזתי ,והשם יתברך עזר לי וסבב כמה סבות נפלאות
לטובתנו וסוף דבר נתגלגל הזכות על ידי ר' אהרן הנזכר לעיל בעצמו
שגמל עמי חסד בכניסתי ועתה עזרני השם יתברך שנזדמן לי בשוק
מתרגמן לפרש דברי
בעת שהייתי טרוד מאד ולא היה לי שום ֻ
הקפיטאן והוא הלך עמי ודבר עם אנשי הקפיטאן ,ועדיין לא באתי
לעמק השוה כי אז לא היה שם הקפיטאן בעצמו ועל כן חזר ר' אהרן
לבית האכסניא שלנו ואני הלכתי בתוך כך לבית הקונסליר וקבלתי
הטיסקירע ואחר כך מסרתי אותה לישמעאל אחד ,שישב שם בבית
המכס.
ואחר כך חזרתי לביתי ,ומצאתי שם את ר' אהרן הנזכר
לעיל ,ואמר לי שלא טוב עשיתי שמסרתי תכף
הטיסקירע לישמעאל הנזכר לעיל והיה לי צער גדול
מאד ואחר כך החלפתי מעט מעות ששערתי
בדעתי שישאר לי אחר שכר הספינה
וההוצאות ,כי כשיוצאין ממצרים לשארי
מדינות ישמעאל ,שוב אין מטבע של מצרים
שווה כלל אפילו פרוטה אחת ,כי מטבע
שלהם גרוע מאד מאד אחר כך הפצרתי
מאד את רבי אהרן הנזכר לעיל והלך עמי
עוד הפעם ,ותכף שכרתי הספינה בסך
ארבעים וחמשה טאליר של מצרים בעד
שנינו ,וסלקתי להקפיטאן כל הסך ורבי
אהרן שכר ערביים והלך עמהם ,והביא כל
החפצים שלנו אל החוף ,ושכר לנו ספינה קטנה.
ובגדל חסדי ה' וישועתו ועזרתו הגדולה,
יצאנו מאלכסנדריא ביום ו' ערב שבת קדש ,פרשת
נשא בערך שתים או שלש שעות קדם קבלת שבת קדש
ויצאנו בחפזון גדול ,ומגודל החיפזון לא קנינו צידה לדרך כי-אם מעט
אוגערקיס )מלפפון( ולחם מעט ,רק שהיה בידינו לחם יבש מכבר
מאדעס ויצאנו ממש כמו שיוצאין ממצרים בחפזון ,וגם צידה לא
עשינו לנו ובאנו אל הספינה הגדולה קדם קבלת-שבת בערך שתי שעות
ונתנו שבח גדול להשם יתברך שזכינו לצאת ממצרים כי באמת בכל
הדרך שהלכתי מסטנבול לאלכסנדריא היה לי צער כשזכרתי שאני
ֻמכרח עתה לילך למצרים ,והייתי מצפה היום והשעה לצאת משם
ובחסדי ה' יצאנו משם בזריזות בעזרת השם יתברך:

וליראתך באמת .ואזכה תמיד לחדש חידושים אמתיים בהתורה
הקדושה ,חידושים הנכללים ונכנסים באמת בתורת משה ,חידושים
שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כסא כבודך) :לקוטי תפילות א' – מתוך
תפילה ל'(
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...הוא היה איש פלא ,רבי ישראל )קרדונר(,
היה לו אישה צדקת ובנים ,בן יחיד היה לו ,מרדכי ,וגם בת צדקת היה
לו ,אסתר ,מרדכי ואסתר ,היה לו שני בנים בטבריה ,והילדים נפטרו
אחר כך ,אני זוכר הוא בא אלי בטבריה ואמר לי" :בתי אסתר
נפטרה" ,מרדכי ואסתר ,הוא היה לו שנים ,בן יחיד ובת יחידה...
מרדכי היה הילד הראשון ,והוא מת לפני הבר-מצווה ,גם היה לו בת,
אסתר ,היה צדקת גדולה ,קדושה מאד ,אסתר ,אני זוכר שהוא בא
לטבריה אלי ואמר לי" :בתי אסתר נפטרה" ,היא הייתה אור ,אור
גדול ,אור קדוש ,היא דברה איתי כמו עם אח...
 ...מרדכי למד בצפת ,והוא היה לא רחוק מבר-מצווה ונפטר,
ואחר כך בא רבי ישראל לטבריה וישב על ידי ואמר לי:
"בתי אסתר נפטרה" ,כאילו הלכה לחופה ,הוא
אמר לי את זה כאילו לא קרה שום דבר ,הוא
אמר לי" :בתי אסתר נפטרה" ,היא נפטרה
בצפת ,וכל הילדים שהיה לו עם גיטל נפטרו
 ...אסתר ,היא הייתה קדושה צדקת כזה,
שלא שמעתי ולא ראיתי דבר כזה...
 ...אני הלכתי תמיד לירושלים עם רב
שלמה ווקסלר ,הוא היה איש קדוש ,לא
ראיתי דבר כזה ,אני אכלתי כמו בן אדם,
והוא אכל כמו מלאך ,אשתו הביאה לו
איזה דבר לאכול עם חלב ,כמו אטריות,
ואני ראיתי כמו שהוא אוכל ,אמרתי" :אני
אין לי שום קשר עם רב שלמה ,הוא איש קדוש,
הוא אוכל כמו מלאך" ,הוא חי אחרי אשתו ,היא
נפטרה קודם ,אחר כך הוא נפטר ,הוא רצה לתת לי
הדירה שלו ,אבל זה לא שלו ,זה של "בתי-מחסה" ,אז
לא ידעתי מה שיהיה עמי ,איפה אני אהיה? איפה אני אהיה? אני לא
יודע ,לא ידעתי ולא יודע...
...רבי ישראל )קרדונר( אמר לי בבית כנסת קרלין ,הוא ישב על ידי
ואמר לי" :בתי אסתר נפטרה בצפת" ,צדקת כזה ,קדושה כזה לא
ראיתי ,לא שמעתי בחיי .רב שלמה היה איש קדוש ,ואשתו היה גם כן
קדושה ,ואני באתי ,אכלתי אצלם ,לא היה לה ,לא היה להם ,היה
להם אוכל בצמצום גדול ,והם נתנו לי ,הם נתנו לי אוכל ,רב שלמה
ואשתו ,אבל עם רב שלמה לא יכולתי לאכול ,הוא אכל כמו עוף ,ואני
אכלתי כמו אדם ,היא נתנה לו אוכל לרב שלמה באיזה כלי ,וגם לי,
שני כלים ,כלי אחד בשבילי וכלי אחד בשבילו ,אני באתי בכל פעם
לירושלים.
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)לקוטי עצות – תלמוד תורה ,סימן ל"א(

 אי-אפשר לזכות לתורת אמת,
כי אם על-ידי עזות דקדֻשה להיות עז כנמר בעבודת ה' ,ולבלי להשגיח
כלל על המונעים והמלעיגים וכו' ,וכפי העזות שיש לאדם כן זוכה
לתורה .כי מי שיש לו עזות דקדֻשה זוכה לקבל ולהמשיך חדושי תורה
אמתיים דקדֻשה .ולהפך מי שיש לו עזות דסטרא אחרא ,שהוא עז
פנים כנגד כשרי הדור וכו' ,אינו זוכה לחידושי תורה אמתיים ,רק
מקבל תורה מהסטרא אחרא .וכפי התורה שמקבל כפי העזות כנ"ל כן
זוכה לתפלה )לקוטי מוהר"ן ,סימן כח(.
  ...ורחם עלי והושיעני וזכני לעזות דקדֻשה ,כדי שאזכה לקבל
ולהמשיך על-ידי זה חידושי תורה אמתיים ,כי אתה גלית לנו על-ידי
חכמיך הקדושים ,אשר אי אפשר לזכות לתורה הקדושה כי אם על-ידי
עזות דקדֻשה ,כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ,הוי עז כנמר .וגם
אתה הודעת לנו גדל עֹצם הפגם של עזות דסטרא אחרא ,כי העזי פנים
הם התתקע"ד דורות שאין להם שום חלק בתורת משה על כן באתי
לחלות פניך ה' אלקי ואלקי אבותי ,שתחנני מאתך דעה בינה והשכל,
ותוריני ותלמדני תמיד בכל עת ,שאזכה לידע תמיד איך להתנהג עם
העזות ,באֹפן שאנצל תמיד ברחמיך מכל מיני עזות דסטרא אחרא.
 ותצילני מעזי פנים ומעזות פנים ,ותשמרני ותצילני ברחמיך
האמתיים ,מכל התורות והחידושים של הסטרא אחרא והקליפה
הנקראים פסילים ,הנמשכין מעזות דקליפה .ותחזקני ותאמצני
בעבודתך ותמשיך עלי כח וגבורה דקדֻשה להתקרב לעבודתך ולתורתך
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