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עלון תרמ"ה

נא לשמור על
קדושת הגיליון
ולא לקרוא בזמן התפילה

לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל
ויאמר עשו יש לי רב ...

)לג ,ט(

 ...עיקר קיום העולם על ידי הצדיק ,כמו שכתוב :עלמא על מה קאי?
על עמוד חד וצדיק שמה ]העולם ,על מה הוא עומד? על עמוד אחד ,ושמו
צדיק[ .אבל לעֻמת זה ,יש בכל דור ודור מתנגדים וחולקים על הצדיק
האמת שייניקתם מבחינת הרב דקליפה שהוא בחינת עשו ,בחינת המן-
עמלק ,בחינת "יש לי רב" ,שכל אחד ואחד שאינו חפץ בהאמת לאמתו
אומר :יש לי רב ,שבוחר לו רב מי שטוב בעיניו שאינו יכול להוציאו
נקדת
ממקומו ולהקימו מנפילתו ,אדרבא ,הוא מרחקו מהצדיק שהוא ֻ
האמת ,כי הוא יונק מבחינת הרב דקליפה ,שהם בחינת אלופי עשו רברבי
עשו .ואלו החולקים ממשיכים הרוח חיים שלהם מהם ,דהיינו מהרב
דסטרא אחרא הנ"ל והוא גדול בשעתו ומצליח מאֹד ,כי נדמה שיש להם
כל הגדֻלה; אבל הוא רק לפי שעה ,כי לסוף כלה ונאבד ,כי אנשי השם
כלֹא היו וכל החיות שממשיכין להשלים החסרונות שלהם אף על פי
שנדמה שנשלם החסרון שלהם ברבוי גדול יותר מדאי ,אבל
הוא רק לשעה קלה ,כי תכף ומיד חסר להם יותר ויותר,
כי "דעת חסרת מה קנית" .כנראה בחוש שכל מי
שאינו כשר וישר באמת לאמתו הוא רודף כל
ימיו אחר פרנסה ועשירות וכל ימיו מלא
חסרונות וכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר.
וכמו שאמרו רבותינו ז"ל :יש לו מנה
מבקש מאתים וכו'.
ועל פי רֹב חסר לו בפשיטות ,כי נדמה
לו שמרוויח ומרוויח ולבסוף כשבא אל
החשבון אין בידו מאומה ונשאר בעל-חוב
גדול ,כמו שכתוב" :לֹא יחרֹך רמיה צידו".
והוא בבחינת והמשתכר משתכר אל צרור
נקוב ,ובפרט עתה ששכיח זֹאת המעשה הרבה
בין העשירים שעל פי רֹב נשארים בעלי חובות,
ואפילו מי שאינו בעל חוב חסר לו הרבה לפי רבוי
הוצאותיו שמנהיג ביתו בכל פעם בגדולות יותר ,עד שאין
מספיק לו כל מה שמרוויח ורֹאשו כבד עליו בכל פעם מרבוי החסרונות
שלו שנדמה לו שחסר לו מההכרחיות שלו כפי מה שמנהיג
עצמו ואת ביתו; וכל זה נראה בחוש למי שבקי קצת בהנהגת העולם
שאינם מסתכלים על התכלית באמת לאמתו ואינם מתקרבים לצדיקי
אמת ,וכל זה מחמת שהמשכת החיות שלהם שהוא בחינת שלמות
החסרונות נמשך להם מהרב דקליפה שהוא בעצמו כולו חסרון ,כי לבו
חסר מכל ,כי יניקתם מבחינת "מאֹרֹת" חסר ,בחינת מארת ה' בבית
רשע ,בחינת "והכלבים עזי נפש לֹא ידעו שבעה" שהם אינם שבעים
לעולם מהעשירות שלהם ולעולם חסר להם הרבה וכל זה מחמת שיונקים
מהרב דקליפה הנ"ל .וזהו "והכלבים עזי נפש לֹא ידעו שבעה המה רֹעים
וכו'" שהם הרועים והמנהיגים דסטרא אחרא שהחיות הנמשך מהם
להשלים החסרונות הוא כולו בחינת חסרון ,לֹא ידעו שבעה )לקוטי
הלכות  -הלכות העושה שליח ג'  -י'(.
כי חנני אלֹקים וכי יש לי כֹל ) ...לג ,יא(
 ...היינו שניצול מבחינת "אין אדם מת וחצי תאוותו בידו" ,כי יש לו
כל מה שחפץ ,מאחר שזכה לברכת ה'  -בחינת "שפע כפולה" .וכששורה
ברכת ה' בכֹל אשר יש לו ,בוודאי אינו מתאוה יותר כי זה עיקר העשירות
העולה על כל מיני עשירות שבעולם ,בבחינת ברכת ה' היא תעשיר ולֹא
יוסיף עצב עמה ,שניצול מבחינת בעצבון תאכלנה מבחינת צער כפלים
כיולדה ,שזה בחינת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו ,כי זוכה לברכת ה',
בחינת שפע כפולה )לקוטי הלכות  -הלכות גניבה ב'  -ו'(.

טוב להגיד ולשיר

)כוכבי אור – אותות ומופתים ,יד(

  ...המעשה מהפושעים שרצו להכותו ]את רבינו
הקדוש[ והנס שהיה לו והמפלה שהיה להם ,שמעתי כל זה מפי אבי הריני
כפרת משכבו ,ששמע מפי מוהרנ"ת ז"ל בעצמו :פעם אחת בנסיעת רבינו
ז"ל ממעז'יבוז' לברסלב והדרך הרגיל הוא על יד נעמירוב ,בהודע הדבר
להמתנגדים ,ובכן ביום זה יצאו מחוץ לעיר ומקלות בידם בכדי להכותו.
כששמעו אנשי שלומנו דבר זה עשו גם המה כמותם ומקל איש בידו בכדי
להציל את רבינו ז"ל מידיהם .ושתי החבורות עמדו על הדרך ולחכות על
בואו ,אבל מה' היה שהופיע עליו ברוח קדשו ,ובאחת האכסניות בכפר
סמוך לנעמירוב שנכנס רבינו ז"ל שמה ,שאל אצל בעל האכסניא אם
אפשר להטות מהדרך הרגיל ולנסֹע באיזו דרך אחר לברסלב ,ולֹא דרך
נעמירוב .ויאמר לו הבעל אכסניא שאפשר באיזה דרך מ ֻעקם בצדי
הכפרים ,וכן עשה רבינו ז"ל ועשה דרכו עם צדי הכפרים ובא בשלום
לברסלב .ושני החבורות עומדים הכן ומחכים ואגב הגיע זמן
מנחה ,ועם זה הביטחון שבלב חבורת אנשי שלומנו
שלא יגיע שום הזק לרבינו ז"ל ,חזרו חבורת אנשי
שלומנו העירה נעמירוב ,וחבורת המתנגדים
עומדים במרדם ועוד בלב שמח בתקוות
הצלחת השעה באין מפריע .פתאֹם ראו
מרחוק עגלה חצי מכֻסה נוסעת וממעל
עומדים שני אנשים כמנהג נסיעת רבי עם
משמשים ,עשו עוד התחכמות ותכף
התחבאו באיזו מערות ובקעים בכדי
כשתגיע העגלה יצאו ממחבואם ויתנפלו
עליה לעשות מעשיהם מעשי רצח ,וכן היה,
ובהתחכמות התנפלו על העגלה המכֻסה
שבתוכה לֹא היה רבינו ז"ל כי אם רבנית אחת
עם שני גבאים .כשראו זֹאת חזרו העירה בחרפה
ובושה ובבהלה ,הרבנית עם הגבאים הבינו שהמה לֹא
גזלנים שבאם היו גזלנים ורוצחים לֹא היו בורחים מצעקת
הנופלים בידיהם ,וכן ראו מאחוריהם שהמה אדרבא כנראה חסידים
ואנשי מעשה ,והיה הדבר אצלם לפלא.
ויהי כבואם העירה כמובן תכף ספרו הדבר לפני אנשי העיר ונתוודע
הדבר והיו לחרפה ולקלון לכל אנשי העיר .ואחד מהם מגודל הבושה
והחרטה שלח מתנה לרבינו ז"ל בכדי לפייסו .ורבינו ז"ל אמר על זה
שבוודאי טוב הדבר ששלח לפייסו אבל לֹא משום זה יפטר גם מאיזה
עֹנש .וגם לחבורת אנשי שלומנו שיצאו להצילו ,אמר רבינו ז"ל שלא היה
להם לסמֹך על הנס בביטחון על גודל צדקתו .ודייקא לחכות כל העת עם
חבורת המתנגדים .משום "לֹא תעמֹד על דם רעך" .ולה' הישועה.
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב לב(

לכבוד בת עיני ולבי ,אשר מֹחו ולבו נמשך אחרי הבעטלר
הנורא שיש לו כתפיים רחבים ונושא אותנו מכל המקומות שנפלנו אל
בחינת למעלה מהמקום ]ספורי מעשיות משנים קדמוניות – מעשה יג[.
אשריך שנצלת מרשתות ומכמורות של חכמות חיצוניות ומינות ואמונות
כזביות של הבעלי כבוד וגאוה הלוחמים בעזות מצח כנגד הצדיק האמתי
מושיען של ישראל לדורי דורות לנצח ,שהבטיח ואמר" :גמרתי ואגמֹר,
נצחתי ואנצח" ,וסוף כל סוף יתקן כל העולם בשלמות ויקבלו ֻכלם את עֹל
מלכותו יתברך עליהם וימלֹך עליהם לעולם במהרה בימינו ,אמן.

אשרינו שיש לנו רבי כזה!

לזכות לכל הישועות

ה' יתברך בעצמו כביכול מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית,
ומרמז לו רמזים כפי הראוי לו במקומו ושעתו להתקרב אליו .ומכל זה
יוכל להבין רמזים לבל יבהלוהו רעיוניו מכל הדברים שעובר עליו ,רק
מ ֻכלם יזכֹר בה' יתברך מכל מקום שהוא איך שהוא ,כי גם בשאול
תחתיות יכולים להיות סמוך לה' יתברך בכֹח הצדיק .ואני עיני צופיות
ומ ַיחלות לה' שיצמיח על-ידי זה ישועתך וטובתך הנצחית בתוך כלל
ישראל.
אף-על-פי שאנו בעצמנו חייבים ,אף-על-פי כן חסדו יתברך גדול מאֹד
עד אין חקר ואין מספר ובחסדו יתברך לֹא יעזבנו ,ומה גדלו חסדי ה'
שעשה עמנו בדור הזה על-ידי האיש תבונות האמתי שהמשיך תקונים
נוראים כאלה להחיות כל הנפשות הנפולות אשר רבו כמו רבו בדורות
אלה ,אך אוי להם להחולקים והמתנגדים על העוסק בתיקון נפשם בכל
עת ,ואף-על-פי שהם חולקים כמו שחולקים ומתלוצצים כמו
שמתלוצצים ,אף-על-פי כן הוא עוסק בתקונם מרחוק ,כי המעין דנפיק
משקה ומרוה את הארץ גם במקום שהולך מתחת לארץ במעמקים .ומה
טוב חלקנו שזכינו בחסדי ה' וישועתו הנפלאה לידע באמת מהעוסק
בתקוננו לנצח בכל דור.
אחרי אשר ה' יתברך בחסדיו פקח עינינו והודיענו קצת אמתת גדֻלתו,
והיטיב עמנו כל-כך להשמיענו כאלה וכאלה חדושי תורה אשר לֹא נשמעו
מעולם ,המחיין את כל הנפשות מגדול ועד קטֹן ,בוודאי בשביל תנועה
קלה להתקרב אל הנחל נובע מכל שכן ללמֹד ספריו הקדושים ולקיים
נקדה אחת כדאי וכדאי לסבול
איזה דבור אמתי מדבריו ,בוודאי בשביל ֻ
הכל ולשבר כל המניעות שבעולם בדורותינו אלה .על-כן ,יחזק לבבו בכל
עֹז ותעצומות וימסֹר נפשו לשבור כל המניעות וימית עצמו בשביל
שיתקרב ויהיה דבוק באֹהל הצדיק הגדול שיכול לתקן ולרפאות הכל
בגֹדל הארת שכלו ,כי בכֹח הצדיק יכולים לדלג ולקפץ על כל מיני מניעות
ועיכובים שמעכבים מלהתקרב לה' יתברך.
העלילות והתואנות שהבעל-דבר מוצא לכל אדם לפרוש מאחרי
המקום חס ושלום רבו מספר כי אין מספר ,ולכל אחד מוצא עלילות
מיֻחדות ,רֻבם על-ידי טרדת הפרנסה והממון ומניעות המונעים וכו'...
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

]רבי ישראל והחסידים שרים בשמחה ממשפטי רבינו
הקדוש" ,יש עניין שנתהפך הכל לטובה["..
הוי רבינו הקדוש הוא גילה חכמה כזֹאת ,חכמה חדשה שעולה על כל
החכמות .והוא משבר ומבטל כל התאוות ,מהפך הכל!
עכשיו יש בעולם החכמה שגילה והמשיך רבינו בעולם ,שיהיה עולם
חדש ,עולם של אמונה ,של אמת .כל העולם ישליכו כל התאוות ולֹא יוכלו
להריח הריח של הבלי העולם הזה ,של תאוות .בא לעולם עכשיו האור
של רבינו הקדוש ,הוא מכה את הרע עד עפר" ,משפיל גאים עד עפר" ,כל
העוונות של הגאוה" ,ומגביה שפלים עדי מרום" .הוא מהפך תכף ,מהפך
אל הפך ,הוא מהפך!
אהה! יש לנו אבא רחמני שנותן לנו הכל ,רק אנחנו מקלקלים על-ידי
התאוות .אבל יש לנו במה לשמֹח ,יש כבר רבינו בעולם .רבינו הקדוש ירד
בשביל העולם ,הוא אמר" :בשבילי ,אני לֹא צריך לרדת לזה העולם ,רק
בשבילכם ,בשביל לתקן אתכם ,ללמד אתכם ,לגלות לכם דברים טובים
שהם טוב בעולם הזה ובעולם הבא".
רבינו הקדוש הוא כל עיקר תקוננו .אנחנו צריכים תיקון ,הוא מנקה
כל העולם ,כל אחד ,מכל התאוות .והוא מתקן אותנו בתקונים כאלה,
בחכמה כזה כאילו לֹא עשינו שום חטא ,נהיה נקיים .והוא מאיר לכל
אחד אור פלא כזה ..התשובה .אין בעולם דבורים כאלה כמו של רבינו.
גאלה לנו ולזרענו תמיד.
כל דבור שלו הוא ֻ
החכמה הזאת עוד לֹא ירדה לעולם ,זה למעלה מן העולם ,זה עיקר
כל שמחתנו ,כל חיותנו .זה כֹח כזה שעוד לֹא היה בעולם .חדש ,הוא
עושה אותנו חדש .תקונים כאלה עוד לֹא היו בעולם...
הגאלה! צריך לבוא לעולם אור כזה ש ֻכלם ישליכו כל
עכשיו זמן ֻ
התאוות וידרשו איך לנקות עצמנו מן העוונות ,מן התאוות .זה יבוא.
רבינו הקדוש הוא המשיך וגילה אור כזה ,חכמה כזה ,אמת כזה בעולם
שיביא כל העולם לה' יתברך לתורה לאמת.
הלב והמֹח זה פנימיות ,והחכמה היא חכמה חדשה שהוא מאיר
לאדם כֹח וחכמה כזה שכל אחד ישליך את כל התאוות ולֹא יוכלו לסבֹל
הריח רע של התאוות .האדם יברח מזה כמו מאש .רבינו הקדוש מבטל
הטמאה ,הוא מהפך את הכל .נעשה
הגאוה והכבוד והעברות במקומות ֻ

מהם איִ ן ואפס ,מכל התאוות! הוא מהפך את האדם וכל העולם ֻכלו
לגמרי מהפך אל הפך.
רבינו הקדוש מנקה אותנו מכל מיני גאוה ,מכל מיני תאוות ,והוא
יתקן אותנו ,יתקן כל העולם .הוא מהפך כל התאוות וכל הגבורות של
הטמאה .הוא מוצא להם קבר והם נכנסים בקבר ולֹא
היצר הרע ,של ֻ
יכולים לעשות כלום.
הטמאה והחֹשך יתבטלו וישתברו ויהיה קבר ויקברו .הוא יהפֹך ,הוא
ֻ
מהפך הכל .אהה! רבי כזה ,רבי כזה) ...ההמשך יבוא(
)אכילה(

 מי שזוכה לרבי אמתי שיודע
להאיר הארה הקדושה ]הדעת הקדוש[ בישראל כראוי ,והוא איש-חיל
ולֹא להפוך ,שקורין "שלימזלניק" ,על-ידי-זה יכול לקבל בעת האכילה
המפלג ,דהיינו שיאיר לו הרצון בעת האכילה ,וישתוקק
הארת הרצון ֻ
ויכסֹף מאֹד אליו יתברך ברצון ֻמפלג בלי ִשעור ,בלי שום ידיעה ,שלא ידע
כלל מה הוא רוצה ,רק רצון פשוט בכלות הנפש אליו יתברך )לקוטי עצות
– אכילה ,טז(.
  ...ובכן תזכנו ברחמיך הרבים ,ותעזרנו ותושיענו שנזכה שיאיר
עלינו בשעת אכילתנו הארת הרצון הקדוש ,ותתן לנו כֹח ועוז וגבורה
מאתך ,ונזכה להיות אנשי חיל יראי אלֹקים אנשי אמת שונאי בצע ,כי
אתה הנותן כֹח לעשות חיל .עזרנו וחזקנו ואמצנו ביראתך הקדושה ,וזכנו
ברחמיך שנהיה גבורים אנשי חיל באמת כרצונך הטוב .ותתן לנו ממשלה
דקדֻשה ,כי העֹשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כֹח וגבורה
ובידך לגדל ולחזק לכל .זכנו שיהיה לנו חלק טוב בהמלכות והממשלה
דקדֻשה ,באֹפן שנזכה להמשיך פרנסה טובה בהרחבה גדולה לנו ולכל
אנשי ביתינו ולכל התלויִ ם בנו מעמך בית-ישראל.
 אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו יוצרנו קדושנו קדוש יעקֹב,
רוענו רועה ישראל ,המלך הטוב והמטיב לכל .שבענו מטובך האמתי,
שמרנו והצילנו לבל נטה דעתנו ולבבינו אחר הטוב המדֻמה ,רק נזכה
לשבר כל תאוות המדֻמיות ,תאוות הבהמיות .ונזכה לדבק מחשבתנו
בטוב האמתי ,בטוב הנצחי ,להתענג על ה' ולהשביע בצחצחות נפשנו.
ותהיה אכילתנו בקדֻשה גדולה ובאימה וביראה גדולה ,ותעזרנו ותזכנו
שימשך עלינו בשעת אכילתנו הארת הרצון העליון ,שנזכה לכסֹף ולחמֹד
ולהשתוקק ולחשוק ולהתגעגע אליך באמת ברצון ֻמפלג מאֹד מאֹד ,בלי
שיעור וערך בתכלית הביטול עד אין סוף ,עד שלא נדע כלל מה אנו רוצים.
ויאיר עלינו הארת הרצון שיהיה לעתיד בעולם הבא ,כמו שכתוב :כעת
יאמר ליעקֹב ולישראל מה פעל אל .ונאמר :מה רב טובך אשר צפנת
ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם .ונאמר :עין לֹא ראתה אלֹקים
זולתך יעשה למחכה לו )לקוטי תפילות ב' – תפילה ז(.

אחינו בית ישראל
 ונהר יוצא מעדן :זה בחינת צדיק יסוד עולם
)לקוטי מוהר"ן ב' ,ס"ו(

 ונהר יוצא מעדן :הוא בחינת שיר פשוט ,כפול ,משולש,
מרובע ,שהוא בחינת השיר שלעתיד

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ח'(

 י' ,י"ק ,יק"ו ,יקו"ק :הוא בחינת שיר פשוט ,כפול וכו',
כמובא בתיקונים )תיקון כ"א( ,שהוא עולה כולו ע"ב
 ובתוך זה השם של הצדיק האמת ,מלובש ומשותף שמו
יתברך

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ס"ז(

מאמן בגמטריה קטנה עם הכולל ,עולה ע"ב
 ַנ ַנ ְח ַנ ְח ָמ ַנ ְח ָמן ֻ
 מכל המאמרות הקדושות האלו ,מובן בבירור שהנהר היוצא
מעדן ,הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו נחמן זיע"א ,הוא בעצמו
השיר פשוט ,כפול ,משולש ,מרובע שיתער לעתיד ,כמובא בתיקוני
זוהר
סגולה נפלאה להגיד ולשיר

ַח ָמן מאומן
ַח ָמ נ ְ
ַח נ ְ
ַנ נ ְ
לזכות לכל הישועות
בקשוהעלוןשלכםבכתובתSHABAT.BRESLEV@gmail.com
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