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יקר התגברות היצר הרע בכל אדם הוא בפגם הברית .ואחר כל
היגיעות העצומות ורבוי המסירת נפש שהצדיקים אמתיים
מוסרים נפשם ממש בכל דור ודור בשביל תקון נפשות ישראל ,ועדיין
השטן והיצר הרע מרקד בינן ומתגרה בישראל והעיקר בעניין זה ,כמו
שמצינו בימי משה רבנו בעצמו ,עליו השלום ,שאחר כל היגיעות שהיה
לו בשביל תקון נפשות ישראל ,ובסוף ימיו בא בלעם הרשע ימ"ש
והכשילם בפגם הברית .ולפעמים ֻמכרח הצדיק להסתלק ולמות בשביל
זה ,כי לפי עצם התפשטות הסטרא אחרא אי אפשר לו לגמֹר התקון
בשלמות בחיים רק לאחר הסתלקותו .ומזה הפגם באים כל המניעות
והבלבולים והמלחמות והמחלֹקת ,המונעים את האדם מלהתקרב אל
הקדֻשה ,ומעכבים אותו מלהוציא החיות דקדֻשה שלו בשלמות מכח אל
הפעל ,כי כל המניעות מלהתקרב אל הקדֻשה באים מטמאת קרי,
בחקתי על
רחמנא לצלן ,כי "קרי" לשון מניעה ,כמו שפרש רש"י בפרשת ֻ
פסוק "אם תלכו עמי קרי") .הלכות הכשר כלים ,הלכה ד' ,אותיות ט"ו
י"ז לפי אוצר היראה  -ברית ,אות כ"ג(

Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆÂÓ ˙‡ ‰˘Ó ·Â˙ÎÈÂ f
) ... '‰ ÈÙ ÏÚלג,ב'(

כ

ל הנסיעות והטלטולים של כל השנה
יהיו כֻלם בקדֻשה גדולה ,באֹפן שיהיה
תקון לפגם אמונת חכמים ,עד שיהיו
נכתבין ספרים קדושים על ידם ,בבחינת
"ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי
ה'"; והעיקר שיהיה כונתו בכל נסיעותיו
וטלטוליו רק בשביל להתועד עם בני אדם
חדשים ולדבר עמם מהתכלית האמתי ,ולעסֹק
עמהם בדברי תורה באהבה ושלום גדול ,באֹפן
שיכירו כֻלם את האמת לאמתו ולשוב אל השם
באמת ,בבחינת שאמרו רבותינו ז"ל" :והם תכו לרגלך
ישא מדברֹתיך" אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהם מעיר
לעיר ומדוך לדוך לעסֹק בדברי תורה ,כי רק בשביל זה מסבב השם
יתברך את האדם שצריך לפעמים לכתת רגליו לילך ולסע ,כמבֹאר
בפנים) .הלכות פקדון – הלכה ה' ,אות י"ט לפי אוצר היראה – אלול,
ראש השנה ,אות קפ"ט; עיין גם טלטול ,אותיות י"ט כ'(
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רבעים ושמונה תבות שיש בפרשת "שמע ישראל" ,שהוא יסוד
האמונה ,יש כנגדן ארבעים ושמונה ערי הכהנים והלויים :שש
ערי מקלט ,כנגד שש תבות שב"שמע ישראל"; "ועליהם ארבעים ושתים
עיר" כנגד ארבעים ושתים תבות מן "ואהבת" עד סוף הפרשה כמובא.
ואלו הארבעים ושמונה ערים קולטות ומצילות מסטרא דמותא ,ועל כן
צריך הרוצח בשגגה לנוס לשם ,כי אמונה עיקר החיים ,והכפירות סטרא
דמותא; ועל כן ארבעים ושמונה ערי הלויים שהם בחינת "שמע",
"ואהבת" ,שהם עיקר המשכת האמונה ,על כן הם קולטות ומגנות
מסטרא דמותא ומצילין את הרוצח ממיתה .ואלו הארבעים ושמונה
ערים שישבו בהם הכהנים והלויים ,דייקא בזה הראה לנו התורה
הקדושה שצריך לנסֹע לצדיקים ולהנלוים אליהם ,והעיקר בשביל לזכות
לאמונה שהוא עיקר החיים ולהנצל מסטרא דמותא שהם הכפירות .כי
עיקר האמונה בשלמות מקבלין רק על ידי צדיקים אמתיים והנלוים
אליהם ,שהם בחינת הכהנים והלויים; כי כהן הוא בחינת הצדיק והרב
האמת ,וכמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק" :ושפתי כֹהן וגו'" אם הרב

דומה למלאך וכו'; ולויים הם בחינת המתחברים ונלוים אליהם בבחינת
"ונלוו אליך וישרתוך" .ומי שנכשל במה שנכשל ורוצה לחוס על חייו
ולהציל נפשו ממיתה עולמית ,צריך לנוס ולברֹח ולבוא אל עריהם ,ושם
דייקא ינצל מכל רע ,כמו הרוצח שנכשל במה שנכשל והגביר הסטרא
דמותא ,על כן אין לו הצלה רק לברֹח אל ארבעים ושמונה ערי הכהנים
והלויים ,ושם ינצל מסטרא דמותא כנ"ל) .הלכות תחומין – הלכה ה',
אות כ"ח לפי אוצר היראה  -אמונה ,אות מ"ח(
)לקוטי עצות – צדיק ,סימן כט-ל'(

 לכל דבר יש תכלית ,ולזה התכלית
יש עוד תכלית אחר גבֹה מעל גבֹה .ועיקר הוא התכלית האחרון שהוא
שעשוע עולם הבא שהוא עיקר התכלית האחרון של כל הבריאה ושל כל
הדברים שבעולם .אבל אין מי שיוכל להשיג ולתפס במחשבתו התכלית
הזה כי אם הצדיקים .וכל אחד מישראל לפי שרשו שיש לו בתוך נשמת
הצדיק ,כן מקבל ממנו זה התכלית ,כפי מה שמשבר הכעס ברחמנות.
ועל ידי זה יזכה להגיע להתכלית בכל דבר שבעולם שזה העיקר )שם,
סימן יח(.
 לפעמים הצדיקים בורחים משררה ומנהיגות ואינם
רוצים להנהיג את העולם ,והם תולים זֹאת בקטנותם
ואומרים שאינם ראויים להנהיג העולם .ובאמת
הוא מחמת שנשתלשל בהם חרון אפו והסתרת
פני השם יתברך ,שבא על ידי התמעטות
האמונה .ועל ידי שמשברין הכעס ברחמנות
על ידי זה נמתק החרון אף ,ואזי הצדיקים
מקבלין המנהיגות וזוכה העולם למנהיג
אמת שינהיגם ברחמים )שם(.
  ...ועל ידי זה נזכה לעורר רחמיך
וחסדיך האמתיים עלינו ,על עם עני ואביון
ממשך וממֹרט ,הנפוצים על
כמונו היום ,על עם ֻ
ההרים כצאן אשר אין להם רועה ,צֹאן נדח
ואין מקבץ .ותפר כעסך מעמנו ,ותמתיק ותבטל
חרון אפך מעלינו ,ויגולו רחמיך על מדותיך ותשיב
פניך אלינו .ותחמֹל עלינו בחמלתך הגדולה ,ותשלח לנו
צדיקי אמת מנהיגים אמתיים דקדֻשה ,שינהיגו אותנו ברחמים ,ויכניסו
השגת התכלית האחרון בלבנו ובשכלנו ,עד שנזכה על ידם לרדף ולרוץ
כל ימינו להשיג התכלית האמתי ,ונשליך כל תאוות עולם הזה אחרי
גוינו ,ונשים כל מגמותינו וכל חפצנו וכל תשוקתנו וכל יגיעותינו וכל
טרחותינו רק בשביל התכלית האחרון האמתי ,כרצונך הטוב באמת:
 רבונו של עולם ,אתה לבד ידעת עֹצם הרחמנות שיש עלינו
עכשיו שבדור הזה ,על כל עמך ישראל בכלליות ובפרטיות ,על כל אחד
ואחד מישראל ,כי הכל חפצים ליראה את שמך ,והכל תאבים
ומשתוקקים ומצפים ומחכים להתקרב אליך באמת .וכל איש אשר יודע
את נגעי לבבו ,מצפה ומחכה לרופא נאמן ,מנהיג אמתי ,שיקרב אותו
וירפא תחלואי נפשו ומכאוביו .ואין מי שיעמֹד בעדנו ,כי לקחת ממנו
מחמד עינינו ,כל הצדיקי אמת ומנהיגים אמתיים .והסתרת פניך ממנו,
ואין לנו לא מנהיג ולא מנהל אמתי ,שיוכל להנהיג אותנו לקרבנו
לעבודתך באמת .מריה דעלמא כלא ,אתה ידעת את מכאובנו ,ואת
צעקתנו שמעת מפני נוגשינו .קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת ,בעוקבא
דמשיחא ,בתֹקף מרירות גלות הנפש והגוף ,כי אין לנו שום שכל ודעת
איך לרצות ולפייס אותך ,ואיך לקרֹא אותך שתשיב פניך אלינו.

 ...עשני יהודי כשר וגם פשוט,
ההולך בדרכיך בתמימות !...
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לעילוינשמתהמדוכאביסורין
מנשהבןיונתןוכתאוןלביתרחמני

 אבינו שבשמים חמֹל עלינו ,אבינו שבשמים אל תסתר פניך
ממנו ,מושל בכל מלך על כל הארץ ,שלח לנו מנהיג ומושל אמתי
דקדֻשה ,שיוכל להנהיג אותנו ברחמים ,כאשר ישא האומן את היונק
לקרבנו לעבודתך באמת .תן לנו מנהיג אמתי כמו משה רבנו עליו
השלום ,כי ישראל היו שקועים במצרים במ"ט ]בארבעים ותשעה[ שערי
ֻטמאה ,ולא היה אפשר שיצאו משם כי אם על-ידי משה רבנו .וחמלת
עליהם ,וגזרת על משה שילך משה ויגאלם ,אף על פי שמשה רבנו מגדל
ענותנותו היה מסתיר פניו ,ולא רצה לקבל הממשלה והמנהיגות .אבל
אתה חמלת על עמך ישראל וגזרת שילך בעל כרחו ,והיית עמו תמיד עד
שזכה לגאלם .והנה עכשיו בעוונותינו אנו שקועים בגלות יותר מגלות
מצרים ,ואתה יודע שאין מי שיוכל לעזֹר אותנו ,כי אם מנהיג אמתי
שיהיה בבחינת משה רבנו עליו השלום .על כן רחם עלינו למען שמך,
ושבור והפר כעסך מעלינו ,ושלח רחמנות בלב המנהיג האמת שיחמֹל
עלינו וישיב פניו אלינו ,ויקבל המנהיגות והממשלה ,וינהיג אותנו
ברחמיו ,ויקרבנו לעבודתך באמת) :לקוטי תפילות  -מתוך תפילה יח(

לרפואהשלמהשלאילנהבתבלרה
בתוךשארכלחוליעםישראל

מאפס הפנאי ומשאר טעמים ,ברוך השם אשר עד כה עזרני ,עד הנה
עזרונו רחמיך וכו' ואל תטשנו ה' אלקינו לנצח:
☺ ביום ראשון יום שאחר יום כפור הנקרא שם ה' שנת תקפ"ה
עזרני השם יתברך שהגיע לי תשובה מוילנא שאשלח לשם סך מועט
וישלחו לי רשיון מיד ותכף הודיתי להשם יתברך ונתעוררתי לקבץ
המעות ושלחתי מיד בפוסט ראשון ביום שלישי בשבוע ההוא את הסך
שכתבו לי ועתה אנו מצפים בכל עת לישועת השם שיגיע הרשיון ויפתחו
בית הדפוס ,ותחזר העטרה לישנה להדפיס ספרי רבנו זכרונו לברכה
להאיר פני תבל לגלות אמתתו בעולם אמן כן יהי רצון:
☺ ביום חמישי כ"ד תשרי אסרו-חג ֻסכות תקפ"ו עזרני השם
יתברך ופתחו לי הבית שהדפוס עומד בו ,שהיה חתום עד הנה זה יותר
משנה ומחצה ,אבל הדפוס בעצמה עדיין חתומה עד ירחם השם מהרה
ואספר מעשי השם כל מה שעבר בזה מלבד הנסתרות לה' אלקינו מה
שהשם יתברך עושה נפלאות גדולות לבדו כי אין בעל הנס מכיר בנסו:
☺ אחר ראש השנה תקפ"ו הנ"ל ,כתבתי מחדש הספר לקוטי עצות
שהוא ספר הקצור בתוספת מרֻבה וגם בזה יש מעשה שלמה:

) ִא ֵבּי הנחל  -מכתב ק"ט(

 ב"ה ,חול המועד פה-סח תש"ל.
לכבוד חמדת לבי ,אשר כל
ישראל אוהבים וחובבים אותו
ומפליגים ומפליאים נֹעם עדינות
ואצילות נפשו הנהדרה וגבוהה מאֹד
שנחצבה ממקור העליון קדוש
ונורא ,הכואב נפשו על עם ישראל
ומוסר נפשו עליהם להכניסם
בהיכלא דמלכא משיחא נחל נובע,
ישועות ונפלאות פלאי פלאי פלאות
עד אין סוף ,אשר בהם הוא רופא כל
הנגעים והצרעת של הדור הזה וכל
הדורות הבאים ,אשרי חלקך שזכית
לכך .ה' ישמרהו ויחיהו לנצח.

)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 ...הייתי צריך סידור

דברי רבי ישראל בער אודסר
להתפלל ,רציתי סידור שיהיה בו כל
זצ"ל
התפילות ותהלים ,וברכת המזון,
 ר' ישראל ביקש לא לכתוב על מצבתו שום
אבל סידור כזה בטבריה אין ,רק
שבח ,רב וכו' וגם ברסלבר חשב מעט ואמר לא
בירושלים .ואימי הייתה צריכה
לכתוב ,כי "אולי לא זכיתי לקום איזה לילה
ללכת לירושלים .לקחתי כסף שלי -
בחצות" וכו'.
היה אחד בטבריה ,איש זקן ,היה לו
 אחד אמר לו פעם ,שחלם שר' ישראל אמר
כסף והוא היה קמצן גדול ולא נתן
"אני ַנ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן מאומן" ,ור' ישראל הצטער עד
נדבה ,לא נתן צדקה .ואני התפללתי
מאד ,ואמר לו" :מה אתה מדבר? זה לא דרכנו,
תפילות כאלו ...הוא נתן לי בכל יום
ברסלב זה ענוה ושפל ברך!".
מטבע גדולה ,אני לקחתי את
 אחרי השיחה הידועה שבה ר' ישראל מדבר
המטבעות ונתתי לאמא ,היה לי
על רבנו נחמן  -ואומר שהוא " ַנ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן
כמה מטבעות ,נתתי לאמא ,שתביא
עלינו לברך ברכת שהחינו
מאומן" ,ובאמצע הוא אומר" :אני ַנ נ ְַח נ ְַחמָ
לי מירושלים סידור "כל-בו"...
בשמחה רבה ונעימה בלי שיעור,
נ ְַחמָ ן מאומן" – הבת שלו שאלה אותו" :אמרת
 ...מי יכול לספר מה שהיה לי?
לם
ברוך אתה ה' אלֹקינו מלך העו
שאתה הרבי?" ,ור' ישראל הקפיד מאד עליה ולא
עכשיו אני צוחק ואתם צוחקים ,אם
.
הזה
שהחינו וקימנו והגיענו לזמן
רצה לדבר איתה כמה ימים.
הייתם שמה? הייתם בוכים איתי
אשר זכה להוציא לפועל תשוקתו
 פעם ,ר' ישראל דיבר ממשיח ,ואמר שהוא לא
ביחד ...לא היה בצפת חסיד ברסלב,
ותאותו הגדולה ,לרחם על ישראל
משיח ,כי :כתוב בפתק "ועליך אמרתי האש שלי
ואני פתאום נעשיתי חסיד ברסלב,
בהדפסת הספר 'אבי הנחל' ,שנולד
תוקד עד ביאת המשיח" ,אז אני לא משיח!
ורבי ישראל  -כולם ידעו שהוא
מהאהבה והחבור והקשר האמתי
ופעם ,אמר" :אם הייתי שקרן ,הייתי אומר שאני
חסיד ברסלב ,ואני למדתי עם רבי
אשר עשה ה' בינינו בנס ופלא נפלא
משיח".
ישראל ,ואני התפללתי עם רבי
ונורא ,בהשגחתו וחמלתו לטובתנו
 פעם ,שאלו את ר' ישראל אם הוא שליח של
ישראל ,ואני זוכר ,היה אור שמח
ולטובת כלל ישראל ,להצילם מפח
רבנו הקדוש ,יען שהוא קיבל את הפתק ,והשיב ר'
מאד.
מוקשים ,ממעמקי מים ,ממצֻלות
ישראל" :לא! מי יכול לפתוח פה?!".
 ...הוא היה כמה שנים בטבריה,
ים ,מיון מצֻלה ואין מעמד.
וכולם היו מתנגדים .ואני הייתי
דע ,כי הקשר שלנו והספר
יחיד ,ואני הלכתי עם רבי ישראל
הקדוש 'אבי הנחל' עושים פעֻלות
תמיד ביחד ,לשמוע ממנו איזה
גדולות בעולם ,כי על-ידי זה הרבה
דיבור .והם ראו ,ואמרו" :ישראל בער הולך עם רבי ישראל,
נפשות נתקרבו להנחל נובע ועשה אותם לאנשים כשרים אמתיים,
והוא לומד ספרי ברסלב ,הוא לא שומע לאבא ולנו ,הוא רוצה רק
אשרי להם.
אוהבך הנאמן הדורש שלומך וטובתך המצפה תמיד לישועתך בזה ברסלב" .ואבא שלי ,אני צערתי אותו כל כך ,אני אמרתי" :אני רוצה רק
ובבא.
ברסלב!"
¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È
 ...אוי כמה טוב ,כמה נעים ,אם יש ביזיונות ושפיכות דמים בשביל
)ספר ימי מוהרנ"ת ]רבי נתן[ – סימן ק'-קג( האמת ,בשביל הקדוש ברוך הוא ,בשביל התורה כמה זה טוב }לאדם{
☺  ...בחודש אלול שנת תקפ"ד הנ"ל היו הנשואין רבנו הקדוש מדבר על זה בליקוטי מוהר"ן בהתורה "קרא את יהושוע"
של חתן רבנו זכרונו לברכה הנגיד רבי יצחק איזיק נרו יאיר ,שהשיא אומר רבנו" :עיקר התשובה הוא ביזיונות ושפיכות דמים"" .יש להפוך
בתו מרת פיגא סאסיע תחיה ,עם בן רבי ישראל נרו יאיר נכד הרב וכו' דם לדום" ,למתנגדים רק דום ,דום ,דום ,דום ,דם ושפיכות דמים? דום
החתנה הוא אוי טוב ,טוב הלוואי אם הייתי יודע מה זה איך יקר מאד ביזיונות
ֻ
מורנו הרב ר' ברוך זכר צדיק לברכה ממעז'יבוז' ונסעו על
וזוגתו הצדקת מרת שרה תחיה וכל בני -ביתו דרך פה ברסלב ומכאן ושפיכות דמים הייתי מתפלל להשם יתברך שיתן לי עוד ,עוד ,ועוד.
החתנה והיינו שמחים שם מאד ראיתי איך השם יתברך משלם ,היה מלך וגאווה כן והוא היה לו ,הוא
נסעתי עמהם למז'בוז' וזכיתי להיות על ֻ
וגם הייתי אצל הרב מאפטא וברוך השם קבל אותי בכבוד גדול ודברתי עשה בנק ,זה היה הבנק הכי גדול בטבריה ,ואני לא היה לי לחם לתת
שם הרבה מגדֻלת רבנו הקדוש זכרונו לברכה וברוך השם היה הכל לילדים קטנים ,לא לחם ,ולא נעליים ,ולא בגד ,כלום אינני יודע איך אני
החתנה וכל מה שעבר אז יש הרבה לספר מה גדלו חי ,ואיך הילדים שלי חיים.
בשלום ובעניין זה של ֻ

בכתב
הכל
לבאר
אפשר
אי
אך
,
אז
עמי
עשה
אשר
מעשי השם ונפלאותיו
לעילוינשמתהר'חייםבןיעקבפינטו,ת.נ.צ.ב.ה.
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