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בס"ד  -פרשת בהר בחוקותי

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

" א) בחוקותי תלכו ...
וא) לא תשמעו ...
)לקוטי הלכות  ,פריקה וטעינה ד' ,ל"ה(

וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל :מאי
דכתיב" :מי האיש החכ 6ויבי 5את זאת
ואשר דבר פי ה' אליו ויגידה על מה אבדה
האר 9נצתה כמדבר מבלי עובר ,ויאמר ה' על
עזב 6את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו
בה" ,ופירשו ש 6שלא ברכו בתורה תחילה.
" והדברי 6תמוהי 6כאשר התפלאו
על זה כל המפרשי ,6ובפרט מה שאמרו ש6
דבר זה נשאל לחכמי 6ולנביאי 6ולא
פירשוהו עד שפירשו הקדוש ברו :הוא
בעצמו ,והוא פלאי מה קול הרעש הזה? מי
לא ידע כל זה שחורב 5בית המקדש היה על
שעברו על התורה? והלא כל התורה מליאה
מזה .כי כבר התרה אות 6משה רבינו עליו
השלו 6בעצמו א) בחוקותי תלכו וכו' וא)
לא תשמעו וכו' ,וכ 5במקומות הרבה אי5
מספר ,אמר לה 6שא 6יעברו על התורה
יאבדו מעל האר 9וכו'.
" וכ 5כל הנביאי 6התרו בה 6על זה,
ומה זה שעתה נשאל לכול 6על מה אבדה
האר 9ולא יכלו לפרשו עד שהש 6יתבר:
בעצמו פירשו על עזב) את תורתי וכו',
והעיקר שלא הלכו בה שלא בירכו בתורה
תחילה ,שנראה שזה העוו 5שלא ברכו
בתורה תחילה גדול מהכל ,והוא פלא.
" א :עיקר הדבר שהש 6יתבר :שאל
לחכמי 6ולנביאי 6שיבינו היטב זאת ויגידו
על מה אבדה האר ,9באופ 5שיגיע לנו טובה
מזה ,שנבי 5על ידי זה עצות טובות אי:
לזכות להתחיל לתק 5הקלקולי 6שגרמו לנו
חורב 5בית המקדש.
" וזה עיקר חומרות ועמקות השאלה
ששאל הש 6יתבר :לחכמי 6ולנביאי 6ולא
פירשוהו ,כי מה דהוה הוה ומאי נפקא מינה
א 6נחרב על ידי מה שנחרב ,הלא כבר
נחרב!? א :עיקר מה שחתר הש 6יתבר:
לשאול לחכמי 6ולנביאי 6שיבינו את זאת
ויגידו על מה אבדה האר ,9הוא שיפרשו
הדבר היטב ,באופ 5שנבי 5מזה עצות אי:
לצאת מהקלקולי 6שגרמו חורב 5בית
המקדש; ועל כ 5לא יכלו לפרשו כי זה עמוק
מאד מאד ,עמוק עמוק מי ימצאנו .עד
שפירשו הקדוש ברו :הוא בעצמו על עזב)
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את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה,
היינו שא< על פי שכבר עברו על עבירות
חמורות מאד  ,עבודה זרה וכו'  ,א< על פי
כ 5בפנימיות לב 6היה לב 6עדיי 5בוער
להש 6יתבר ,:כי מי) רבי) לא יוכלו לכבות
את האהבה שבי 5ישראל לאביה 6שבשמי6
ונהרות לא ישטפוה.
" ועל כ 5היו צריכי 6להתגבר על כל
פני 6לחטו< איזה הלכות ללמוד על כל פני6
מעט בכל יו .6וה) עזבו את תורתי לגמרי
ולא עוד אלא ולא שמעו בקולי ,שמיעה
בלבא תליא היינו שעל כל פני 6היו מחויבי6
לשמוע ולדבק עצמ 6בקול ה' ,הקורא בקול
גדול בלב האד 6בכל יו 6ויו 6ובכל עת,
שישוב האד 6אליו.

" וצרי :כל אד 6להטות לבו לשמוע
בקול ה' שעל כל פני 6יהיה לו רצונות
חזקי 6וכיסופי 6גדולי 6להש 6יתבר :שזה
יקר מאד ,כמו שכתוב במקו 6אחר .והעיקר
ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחילה ,כי
בודאי לא נפלו בפע 6אחד לנפילות כאלה,
לעבור על דת לגמרי ולפרוק עול ,כמו שהיה
אז בעת החורב ,5ובודאי בתחילה עסקו
בתורה קצת רק שלא ברכו בתורה תחילה,
דהיינו שלא נתנו לב 6לשמוח בהתורה,
ולבר :ולהודות ולהלל להש 6יתבר :בכל
עת ,על החסד הנפלא והנורא הזה שעשה
עמנו ,אשר בחר בנו מכל העמי) ונת 6לנו
את תורתו ,חמדה גנוזה אשר היא חיינו וכו'.
וזה כל תקוותנו לנצח.
" וכמו שכתוב במפרשי 6שזה עיקר
ברכת התורה ,לשמוח בכל עוז בנעימת
חלקינו וגורלינו .ועל כ 5אמרו רבותינו ז"ל,
שברכת התורה צריכי 5ליזהר בה מאד ,היינו
כל עני 5הנ"ל שבארנו למעלה ,שצרי :כל

אחד ,אפילו א 6נפל ונתרחק כמו שהוא ,א<
על פי כ 5הוא דייקא צרי :להיות רגיל
בתודה והודאה ,להודות על מעט דמעט
הנקודות טובות שיש בו עדיי 5וכו' .ועל ידי
זה יזכה לצאת מכל הצרות ולהתקרב להש6
יתבר :וכו' כנ"ל.
" וזהו ולא הלכו בה .כי זהו הילו:
ודר :נפלא מאד להתקרב ולהרי 6עצמו
להש 6יתבר :מכל מיני נפילות וירידות
שבעול ,6עד אי 5ק 9ותכלית .וא 6היו
הולכי 6בדר :זה ,בודאי לא היו נופלי 6כל
כ :ולא היה לה 6צרות כאלה.
" ועתה כל תקוותינו לשוב לארצנו
ולבית מקדשינו הוא על ידי זה כי לית
מילתא דא תליא אלא בתיובתא )אי 5הדבר
הזה תלוי אלא בתשובה( .אבל קשה מאד
לשוב! כי הבעל דבר אורב מאד מאד
ומתפשט לאור :ולרוחב ,והכל חפצי6
ליראה את שמ ,:וא< על פי כ 5רוב 6רחוקי6
מאד מדרכי התשובה .והעיקר מחמת
שאינ 6משימי 6אל לב לשמוח במעט הטוב
שבה 6כי העצבות ומרה שחורה מזקת
ביותר מהכל ,וכמו שכתוב תחת אשר לא
עבדת את ה' אלקי 7בשמחה ובטוב לבב,
שעיקר החורב 5וכל הצרות ,רחמנא לצל,5
כול 6מחמת שלא עבדוהו יתבר :בשמחה,
וכמובא בכתבי הארי ז"ל ,היינו כנ"ל ,והב5
מאד.
" ועל כ 5הוכרח הש 6יתבר :לפרשו,
כדי לרמז לנו עתה בכל דור ודור ,רמזי עצות
אי :להתקרב עתה להש 6יתבר :מכל מקו6
שהוא ,לתק 5הקלקולי 6שעל יד 6היה
החורב ,5עד שנזכה לגאולה שלמה בקרוב.
" ועל כ 5נקרא הליכה כל הנ"ל ,כי
הוא תיקו 5הרגלי 5כנ"ל  ,בחינת הליכות
עול)  ,שעל ידי זה התקרבות הגאולה,
בחינת ועמדו רגליו וכו' וכנ"ל ,כי הוא הילו:
ודר :נפלא לכל אד 6שבעול 6וכו' כנ"ל.

)לקוטי מוהר" 5קצד(

☺ שמעתי מאחד מאנשי שלומנו,
שראה אחד שספר לו אי :שראה זק 5אחד
שהיה שוכב בבית,הכנסת ,אצל הרובע
]תנור[ ומתאנח תמיד; והוא היה ילד בי5
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הילדי ,6שהיו שואלי 6אותו :מדוע הוא
מתאנח תמיד כל8כ ?7ולא רצה להשיב,
והיה מתאנח יותר ויותר .והציקו לו הרבה,
עד שהוכרח לספר לה:6
☺ כי הוא היה בזמ 5הבעל,ש,6טוב
ז"ל ,והוא היה במדינה רחוקה מאד )נראה
לי ,בברעסלא( ,ושמע ש 6הבעל,ש,6טוב
ז"ל ,והתחיל ליל :מכפר לכפר ומעיר לעיר
כדי לבוא להבעל,ש,6טוב ז"ל; וכ :שהה
הנסיעה חצי שנה עד שזכה לבוא למעז'בוז'.
וחשב שכל העיר מעז'בוז' מלאה משבחי
הבעל,ש,6טוב ,אבל הוא ראה להפ... :
☺ ]ואפילו עכשיו לא מכירי6
במעז'בוז' את גדולת הבעל,ש,6טוב ז"ל,
וכשהול :השמש להראות ציו5
הבעל,ש,6טוב ז"ל  ,הסדר ,שקוד 6פוגעי5
בהרי"מ )הר' יוס< משה( ,ב 5הרב מאפטא
ז"ל ,ואחר,כ :בהרב מאפטא ,ואחר,כ:
בנכדי הבעל,ש,6טוב ז"ל ,רבי ברו :ורבי
אפרי 6מסדילקוב ,והר' וואל< קיצעס,
תלמיד הבעל,ש,6טוב ,ואחר,כ:
בהבעל,ש,6טוב .וכשהמשמש בא אצל קבר
הרי"מ הנ"ל ,אומר בהתלהבות גדולה
להתיר :את 6יודעי 5מי מונח פה? הרב
הצדיק וכו' וכו' הרי"מ וכו'; ואחר,כ:
כשמגיע אצל הרב מאפטא ז"ל ,אומר ג,6כ5
בהתלהבות כנ"ל; וכשמגיע לנכדי
הבעל,ש,6טוב ז"ל ותלמיד הבעל,ש,6טוב
ז"ל הנ"ל ,אומר מעט בקול ולא בהתלהבות
כנ"ל :פה מונח וכו'; וכשבא להבעל,ש,6טוב
ז"ל ,נתקרר לגמרי ואומר בקרירות :פה
מונח הבעל,ש,6טוב; וכ 5באומ 5דווקא ,היו
תמיד המתנגדי 6גדולי 6על רבנו ז"ל ,ולא
ידעו והבינו גדולת רבנו ז"ל[.
☺  ...וראו אותו אנשי 6ברחוב והכירו
שהוא איש זר ,נתנו לו שלו 6ושאלו אותו:
מאיפה בא יהודי? והשיב לה :6מברעסלא.
ותמהו :למה באת) לכא ?6והשיב לה:6
להבעל8ש)8טוב הקדוש ז"ל .והתחילו
צוחקי 6ולועגי 6ממנו שהוא משוגע ,שבא
ממקו 6רחוק כזה להבעל,ש,6טוב ,ואמרו
עליו על הבעל,ש,6טוב ז"ל דברי 6וכו',
ונעשה לו רע בעיניו ,וא<,על,פי,כ 5חשב,
שאלו אנשי 6מהשוק ואינ 6מכירי 6גדולתו.
☺ ונכנס לבית,המדרש וראה רב יושב
ולומד ע 6תלמידי ,6ונתנו לו שלו 6ושאלו
אותו כנ"ל ,והשיב לה 6כנ"ל ,והתחילו
שוחקי 6ולועגי 6ממנו יותר ויותר ,ואמרו
לו :למה באת) להבעל8ש)8טוב ,הלא הוא
כ 7וכ 7וכו' ,ודברו עליו דברי ,6רחמנא
לצל ,5ונעשה לו רע מאד ,כי יגע וטרח כל,כ:
בחינ ,6ולא נכנס להבעל,ש,6טוב ז"ל כלל.
וחזר מכפר לכפר ומעיר לעיר ושהה ג,6כ5
חצי שנה עד שבא לביתו בחזרה ,ובאמצע
הדר :שמע שנסתלק הבעל,ש,6טוב ז"ל.

☺ ולכ :הוא מתאנח תמיד כל,כ ,:כי
טרח מאד  ,שנה שלמה  ,לראות הבעל,ש,6
טוב ז"ל ,ולבסו< לא ראה אותו ,מחמת
שהאמי 5לדברי המתנגדי .6וצעק תמיד:
חבל על דאבדי 6ולא משתכחי!6
]חבל על הנאבדי 6ולא נמצאי.[6

 %כל העצות צריכי 5לקבל מצדיקי
אמת ,ועל ידי זה נמתקי 5הדיני 6ויבוא לו
ישועה ...

)לקוטי תפילות א' ,קי"ז(

)תקל"ט(

 $אמר ]רבינו ז"ל[ ,שטוב מאד לית5
בכל עת על פדיונות לצדיקי ,6אפילו
שלא בעת צרה ,חס ושלו .6וסיפר מכמה
אנשי 6ממדינת קיר"ה ,שרגילי 6מאד
להרבות בנתינת פדיונות תמיד .ואמר
שאילו היה לו איש צדיק שיהיה ראוי
לעשות לו פדיו ,5היה נות 5לו על פדיו5
בכל יו 6ובכל עת .ודיבר מזה הרבה ,כי
פדיונות ה 6דבר גדול מאד.
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& בעצת 7תנחני ואחר כבוד תקחני.
רבונו של עול ,6מלכי ואלקי אלי 7אתפלל.
אלי 7ה' אקרא ואל ה' אתחנ .6עד אנה
אשית עצות בנפשי יגו 6בלבבי יומ) עד אנה
ירו) אויבי עלי .רח 6עלי למע 5שמ ,:ותקננו
בעצה טובה מלפני :והושיענו מהרה למע5
שמ ,:כי אתה יודע גודל חסרו 5העצה ועוצ6
רבוי הספקות שיש בלבי בכל הדברי ,6אשר
על פי רוב כל עצתי חלוקה לשתיי ,6ואיני
יכול לתת עצות בנפשי בשו 6דבר למגדול
ועד קט ,5אשר זה הדבר היה בעוכרי ,ומונע
אותי הרבה מעבודת ה' ומתשובה אמתיית.
& רח 6עלי ,בעל הרחמי .6גדול העצה
ורב העלילה ,וזכני לקבל תמיד כל העצות
מצדיקי וכשרי הדור האמתיי ,6אשר כל
עצותיה 6נמשכות מהתורה הקדושה,
שקבלו מרבותיה 6הצדיקי 6הקדושי6
האמתיי ,6זכנו להתקרב אליה 6באמת
ולקבל מה 6כל העצות בכל הדברי6
שבעול ,6ה 5בעבודות ה' ,וה 5בעבודות משא
ומת 5ופרנסה ,וה 5בשארי עסקי ,6בכול6
אשאול את פיה 6ואזכה להנות מה 6עצה
ותושיה .ויאירו בי חכמת 6הקדושה.
ועל,ידי,זה יהיה נמש :עלי חסד גדול.
וימתיקו ויבטלו ממני כל הדיני 6שבעול.6
ואזכה לישועה שלמה בכל,עת ,כמו שכתוב:
ותשועה ברב יוע;.

)לקוטי עצות  ,צדיק ,צ',צ"ג(

 %כל ההשפעות ה 6באי 6רק מהצדיק
האמת .ועל כ ,5מי שהוא רחוק מהצדיק,
אזי בא לו בקושי גדול השפע שלו ,עד שיש
אפילו כשממשי :איזה עשירות ,הוא מת על
ידי זה ,ולפעמי 6ג 6העשירות נאבד ואינו
נשאר אפילו לבניו .וכל זה מחמת התרחקות
מהצדיק.

& ותשמרני ותצילני תמיד שלא אכשל
לעול 6בעצה שאינה טובה ,חס ושלו ,6ולא
אמשי :עלי שו 6צער ויסורי 6והזק ,חס
ושלו ,6על,ידי עצות נבערות ,חס ושלו;6
רק אשתדל תמיד לקבל כל העצות מצדיקי
וכשרי הדור האמתיי ,6באופ 5שיאירו בי
חכמת 6הקדושה.

 %על,ידי ספורי מעשיות מצדיקי6
נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות גדול
להש 6יתבר ,:בחשק נמר 9מאד .וכמה
צדיקי 6גדולי 6ונוראי 6מאד ספרו שעיקר
התעוררות שלה 6להש 6יתבר :היה על ידי
ספורי מעשיות מצדיקי ,6וזה הבעיר לב6
להש 6יתבר ,:עד שיגעו בעבודתו ,וזכו למה
שזכו אשרי לה.6

& ותעורר רחמי :וחסדי :הגדולי 6עלי
בכל,עת ,ותושיעני תמיד בכל מה שאני צרי:
להוושע בגשמיות ורוחניות ,ויהיה נמש :עלי
חסד אל כל היו .6ויקויי 6בי מקרא שכתוב:
ה' הפיר עצת גוי) הניא מחשבות עמי).
רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא
תקו) .עצת ה' לעול) תעמוד מחשבות לבו
לדור ודור .ונאמר :ה' צבאות יע; ומי
יפירנה .ונאמר :ית 6ל 7כלבב 7וכל עצת7
ימלא .נרננה בישועת 7ובש) אלקינו נדגל
ימלא ה' כל משאלותי .7ה' הושיעה המל7
יעננו ביו) קראנו.

 %הצדיק בעצמו אי אפשר להשיגו כי
אי 5בו שו 6תפיסה ,רק על ידי אנשיו יכולי5
להבי 5עוצ 6נוראות גדולתו .כי על ידי
שרואי 5שאנשיו ה 6אנשי מעשה ,והולכי6
בדר :ה' באמת ,על ידי זה יכולי 5להבי5
עוצ 6גדולת הצדיק.

& יהיו לרצו 6אמרי8פי והגיו 6לבי לפני7
ה' צורי וגואלי .ברו 7ה' לעול) ,אמ 6ואמ.6
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