העלון טעון גניזה

בס"ד  -פרשת ויגש  -עלון תרמ"ח

של רבי נחמן מברסלב
לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל
ויגש אליו יהודה...

אנֹכי ארד עמך מצרימה ואנֹכי אעלך גם

)מד ,יח(

וזה בחינת ויגש אליו יהודה ,שעיקר התיקון על ידי שנתקבץ יהודה
ויוסף שהם העיקר ,בחינת משיח בן דוד שבא מיהודה ומשיח בן יוסף .כי דוד
בחינת תהלים שנאמר בעשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה ,כי הוא נעים
זמירות ישראל ,כי התלהבות השמחה שבלב שזה בחינת יוסף בחינת בית
יוסף להבה ,עיקר התגלותו הוא על ידי דבורי תודה והודאה שזה בחינת דוד
שרוה להקדוש-ברוך-הוא בשירות ותשבחות ,כי הדבור יש לו כֹח גדול ,ועל
ידי זה עיקר התגלות השמחה ,בחינת שמחה לאיש במענה פיו ,וכתיב דאגה
בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה .וזה בחינת ושפתי רננות יהלל פי דייקא
שכל זה בחינת דוד שיצא מיהודה שנקרא על שם הודאה ,כמו שכתוב הפעם
אודה את ה' )לקוטי הלכות  -הודאה ו'  -מז(.

ועתה אל תעצבו...

)מה ,ה(

כל מי שבא אל הצדיק בתוך כלל הקבוץ הוא גם כן בכלל צדיק .כי
נקדת האמת שהוא
באמת ועמך כולם צדיקים .כי יש בכל אחד מישראל ֻ
בחינת צדיק ,ששם מקור השמחה בחינת שמחו צדיקים בה' .אך
מחמת מרירת הגלות בכלל ובפרט נעלם בחינת צדיק שיש אצל כל
אחד .אבל תיכף שמתקבצים אל הצדיק שהוא איש אשר רוח
נקדת צדיק שיש אצל כל אחד .ועל ידי זה
בו ,מאיר בחינת ֻ
נתרבה השמחה בחינת אור צדיקים ישמח .וזה בחינת
מה שאמר יוסף לאחיו :ועתה אל תעצבו ,כי מאחר
שזוכין להתקבץ יחד אל הצדיק האמת בחינת
יוסף ,בוודאי אין להתעצב עוד רק צריכים
לשמֹח הרבה ,בחינת ברבות צדיקים ישמח
העם )לקוטי הלכות – הלכות ברכת הודאה
ו'  -אות מב לפי אוצר היראה  -צדיק  -סה(.

כי למחיה שלחני אלֹקים

לפניכם) ...מה ,ה(

כמו שאמרו רבותינו ז"ל שנתפזרו השבטים בכל
שערי מצרים לבקש את יוסף במסירת נפש אם ליהרג חס
ושלום וכו' וזה היה תיקון למה שפגמו תחילה בכבוד יוסף
הצדיק .עד שעל ידי זה זכו שנתוודע להם יוסף וזכו לכל טוב על
ידו ,בבחינת כי למחיה שלחני אלֹקים לפניכם וכו' .כמו כן צריכין בכל
דור ודור לשוטט ולבקש ולחפש מאֹד מאֹד את הצדיק האמתי בחינת יוסף
בכל מיני חיפוש במסירת נפש ממש .כי עיקר החיות והקיום והשארית של
כל ישראל וכל העולמות התלויים בהם ,הכל על ידי הצדיק האמת בחינת
יוסף שזוכין ישראל לבקשו עד שמוצאין אותו ומתקרבים אליו .ועל ידי זה
לגאלה שלימה ולהשיר שיתער לעתיד .אשרי הזוכה ומחכה ומשתוקק
זוכין ֻ
לזה באמת )לקוטי הלכות  -הלכות כבוד רבו ג'  -אות כב לפי אוצר היראה -
צדיק  -קלט(.

והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים...

)כוכבי אור – אותות ומופתים ,כו(

  ...פעם אחת היה רבינו ז"ל בחֹרף
על ברית מילה ,ובא איש אחד וקבל לפניו אודות בתו
אשר פתה אותה ערל אחד להמיר דתה ,רחמנא
לצלן ,ונאבדה .וכבר חיפש אותה בכל הכפרים
ולֹא מצאה .ויאמר לו רבינו ז"ל שנמצאת
אצל הכומר דעירו ,אשר לֹא עלה על דעתו
שהכומר יעשה לו זֹאת ,יען כי חי אתו
בטוב מאֹד ואמר אל רבינו ז"ל איך הולכים
לבקשה .והשיב לו שיסעו שני אנשים תכף עם
עגלת-החֹרף סמוך לבית הכומר ובתו תעמֹד בחוץ,
וכשתראה אותם תכף תתרצה לנסֹע עמם לביתה.
וכך הוה.
 ואדמו"ר ישב עוד על סעֻדת ברית מילה .וכשנודע הדבר
להערלים דשם ,לקחו מקלות וקרדֻמות לילך ללחֹם עם היהודים
אשר לקחו את הנערה מבית הכומר ,ולקחתה בחזרה בחזקה ונפל על
היהודים פחד גדול .ואמר רבינו ז"ל שלא יפחדו רק יקחו בידם גם כן מקלות
ולצאת כנגדם ויפחדו הערלים מהם וילכו להם וכך הוה .כשראו הערלים את
מעט היהודים יוצאים כנגדם גם כן במקלות הלכו להם ,אף שלא היה שום
דרך הטבע לזה .ואחר כך השתדל רבינו ז"ל לשדך אותה עם בחור בעל
מלאכה אחד סנדלר משם ,והזהיר להבחור ואמר :תשמֹר את עצמך אם
יזדמן לך איזה קטטה עמה שלא תביישה בבזיון הזה שרצתה להמיר דתה,
ובעבור זה אני מבטיחך שיהיה לך ממנה בנים טובים .וכן הוה שנולדו לו
ממנה בנים טובים רבנים לומדים ֻמפלגי תורה.

)מה ,יג(

' ...כבודי' דייקא  -שזכה להעלות הכבוד דקדֻשה במצרים .ועל כן
'ומהרתם והורדתם את אבי הנה' .כי אין לו להתיירא עוד מזוהמת מצרים
שלא יתגברו על בניו ,מאחר שכבר הקדמתי לפניהם וזכיתי להעלות הכבוד
מזילותא )דגלותא( על כן בוודאי מעתה יוכלו בני ישראל להתקיים שם עד
שיצאו משם ויעלו את הכבוד ,כי עיקר הגלות הוא מה שהכבוד דקדֻשה נפל
אליהם .ועל כן אמר להם :והגדתם לאבי את כל כבודי וכו' שגם עתה זכיתי
להעלות הכבוד .ועל ידי זה אין להתיירא מהם עוד ,כי בכֹחו יוכלו להתקיים
הגאלה עד שיחזור הכבוד לישראל בשלמות )לקוטי הלכות  -הלכות
עד ֻ
בציעת הפת ה'  -מג(.

בך רבינו
נגלה ונשמחה בך ...

  

עלֹה) ...מו ,ד(

 ...ומובן בספרים שבזה הפסוק מרֻמז כל סוד גלות ישראל ,ועיקר הוא
גלות הנפש כל העליות והירידות העוברים על איש הישראלי ,שזה עיקר סוד
והגאלה שהכל בבחינת אנֹכי ארד עמך מצרימה ואנֹכי אעלך גם עלֹה,
ֻ
הגלות
שזהו בחינת ירידה תכלית העליה ,כמובא .והעיקר הוא התחזקות שצריכין
להתחזק מאֹד מאֹד בתֹקף התגברות מרירות הירידה עד שנדמה שכמעט
כמעט חס ושלום ,שדייקא משם ירחם עליו ה' יתברך ויושיעו ויקרבו אליו כי
לֹא יטוש ה' את עמו וכו' .וכמו שכתוב :אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה'
יסעדני וכו' .וכתיב :ואֹמר אבד נצחי ותוחלתי מה' זֹאת אשיב אל לבי על כן
אוחיל חסדי ה' כי לֹא תמנו כי לֹא כלו רחמיו חדשים לבקרים וכו' .וכן
בפסוקים רבים ,ובפרט בדברי רבותינו ז"ל מבֹאר שדייקא כשישראל הם
בתכלית הדחקות והצרה חס ושלום ,אז דייקא יש סבר ותקוה לישועה
גדולה .וכמו שאמרו במדרש על פסוק ועלה 'מן הארץ' דייקא ,עיין שם .וכן
הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן ,כי ה' יתברך מהפך המכה לרפואה ,כמו
שאמרו רבותינו ז"ל וכל זה מרֻמז בפסוק :אנֹכי ארד וכו' )לקוטי הלכות -
הלכות שילוח הקן ה'  -כג(.

טוב להגיד ולשיר

)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

]רבי ישראל משורר ניגון של רבי אברהם בר נחמן" :בך
רבינו נגילה ,בך רבינו נשמחה ,בך רבינו נגילה ונשמחה בך["..
הוי ,אם היינו מרגישים טיפה מן הים איך שאנחנו צריכים לשמֹח.
ורבינו הקדוש מרמז לנו ברמזים קצרים ,מרמז לנו :שמחה ,שמחה ,שמחה,
שמחה .רקודים ,רקודים ,רקודים.
רבי אברהם בר נחמן הוא עשה ניגונים ,הוא היה איש קדוש צדיק ,איש
אמת ,אמת ברור ,לֹא שקר .הוא עשה בכל פעם ניגון אחר .זה הניגון של רבי
אברהם בר נחמן ,העולם לֹא יודעים ,הם חושבים שזה הניגון היה קיים .לֹא,
רבי אברהם בר נחמן הוא גילה את הניגון הזה! הביאו ניגון חדש והוא שמע
את הניגון ,אז הוא לקח את הניגון" ,זה טוב בשביל לנגן 'בך רבינו נשמחה'",
והוא הוסיף את המלים ועד היום נשאר הניגון וכל העולם מנגנים עכשיו "בך
רבינו נגילה" ,הם יודעים שזה הניגון הוא של ברסלב!

לזכות לכל הישועות

  

                               
הוא הכניס חיות לרחוקים ,חפשיים .הוא הכניס בהם אור גדול .אפילו
שאנחנו כמו שאנחנו ,אבל ברבינו " -בך רבינו נגילה" .זה משמעות הרבה,
אנחנו כמו שאנחנו  -אין לנו שום תקוה ,שום תקנה ,שום רפואה ,אין
רפואה! מה ,למחלות כאלה יש רפואה? אבל הוא ,רבי אברהם בר נחמן ,הוא
מצא שרבינו יכול לרפאות כל המחלות ,אז הוא לקח את זה הניגון והוא
האיר בלבנו אור גדול שיש רבינו בעולם ,אז כבר יכולים לשמֹח " -נגילה
ונשמחה בך!"
אם לֹא  -היה כל העולם ֻחרבן! היה מתמלא כל העולם בכפירה ולֹא היה
אמונה בעולם .ורבינו הקדוש ,בדבור אחד שלו הוא מכניס אמונה בכל
העולם ,מכניס תקונים בכל העולם ,רפואות בכל העולם ,ישועות בכל
העולם ,לכל אחד .בוא אלי ,רק בוא אלי ..לאומן!
אוי ,אנחנו מצד אחד נפלנו ונתרחקנו מאֹד ,ורבינו הקדוש גילה לנו את
זה ,הוא גילה שיהיה בעולם אפיקורסות ,כפירה .זה חס-ושלום יותר גרוע מן
שמכרח לרדת לזה העולם רבינו
הכל  -אין אמונה ,כפירה .אז ה' יתברך ראה ֻ
הקדוש ,זה הרופא! הוא יכול להאיר בנו אמונה ותשובה ורפואות ,לחדש
אותנו.
בכל דבור שלו הוא יכול לכבוש כל העולם!
רבינו הקדוש הוא רק מחזק אותנו ,מחיה אותנו ,מה שלא היה מעולם,
"אם אתה מאמין שיכולים לקלקל ,תאמין שיכולים לתקן" .מי מתקן?
רבינו! הוא גילה את זה" ,קלקלת? בא אלי  -אני אתקן!"
הלומדים הם לֹא יודעים כלום ,רק גאוה וכבוד וכסף ,ורבינו הקדוש הוא
רק אמונה ובטחון .והוא רופא אותנו כמו שאנחנו ,רק בוא אלי ,אני יכול
לרפאות אותך...
איך כאן אנחנו זכינו ליותר מכל הדורות ,רבינו הקדוש עוד לֹא נתגלה
בעולם ,הוא היה בשמים ,אבל פה הוא היה רחוק מאֹד .ה' יתברך ברא את
העולם ,הוא ראה מחלות כאלה כמו בדורות האלו ורק רבינו הקדוש יכול
לרפאות אותם" ,בך רבינו נגילה ,בך רבינו נשמחה".
לולא רבינו ,אני מרגיש שאני חס-ושלום לֹא הייתי יודע כלום מה'
יתברך ,מן התורה ,מן החיים האמתיים .אוי ,רק בֹא אלי ,תתקרב אלי ,אני
עשיתי 'לקוטי מוהר"ן' ,בשבילך ,פלאות כאלו ,מתיקות כזה ,בכל שיחה הוא
כולל כל התורה!
רבינו הקדוש אומר את זה .מה ,אני יכול לדבר דבורים כאלה? רבינו
הקדוש גילה שזה אמת ויציב ונכון!) ..ההמשך יבוא(
)אכילה(

 על-ידי מזונא דגופא ,דהיינו תאוות
האכילה ושתיה ,נחלש מזונא דנשמתא ונפגם היראה שהוא בחינת ריח טוב,
שהיא עיקר מזונא דנשמתא )לקוטי עצות – אכילה ,יז(.
 על-ידי שמקבלין תוכחה מהצדיק האמת שיכול להוכיח את ישראל
כראוי ,על-ידי-זה מגבירין מזונא דנשמתא על מזונא דגופא )לקוטי עצות –
אכילה ,יח(.
 ובכן ,תרחם עלי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ,ותזכנו לבטל
ולשבר תאוות אכילה לגמרי באמת ,ואזכה להכניע מזונא דגופא ,ולגבר
ולחזק ולאמץ בכל עֹז ותעצומות מזונא דנשמתא.
 רבונו של עולם ,אתה יודע גודל חלישות נשמותינו ,אשר נחלשו מאֹד
מאֹד בעוונותינו הרבים והעצומים מאֹד ,עד אשר כל משכבנו נהפך בחליינו,
אשר אי אפשר להעריך ולספר כלל ,עד אשר כשל כֹח הסבל .מלא רחמים
בכל-עת ,חוסה על נפשנו ורוחנו ונשמותינו ,וחזקם ואמצם ביראתך
הקדושה ,ותשפיע עליהם ותשקם משקיא דגנתא דעדן .ותמשיך עליהם ריח
טובה ,ריח גן עדן ,עד אשר כל מעשינו הרעים ֻכלם יתהפכו לזכֻיות בחסדך
הגדול ויעלו ריח טוב לפניך ,כמו שכתוב :נרדי נתן ריחו .ואמרו רבותינו
ויקים בנו מקרא שכתוב :ירויֻן
זכרונם לברכה ,עזב לֹא נאמר אלא נתןֻ .
מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם .ותעזרנו להכניע ולשבר ולבטל עקב דסטרא
אחרא ,עקב של עשו הרשע ,שהוא תאוות אכילה ושתיה מזונא דגופא,
ולהגביר עליו עקב דק ֻדשה ,שהוא קדֻשת יעקֹב אבינו עליו השלום ,שהוא
"עקב ענוה יראת ה'" .שהוא מזונא דנשמתא ,ויתגבר ויתעלה ויתחזק
ויתאמץ הקול קול יעקֹב על הידים ידי עשו.
 רבונו של עולם ,טוב לכל ,עזרנו לשבר ולבטל באמת תאוות אכילה
ושתיה .רחם עלי למען שמך ,שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך.
זכני מהרה להכניע מזונא דגופא ולהגביר מזונא דנשמתא ,ותהיה כל אכילתי
ושתיתי בשביל קיום הנפש לבד ,כמו שכתוב :צדיק אוכל לשבע נפשו )לקוטי
תפילות ב' ,תפילה ח'(.

)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב לג ,המשך(

  ...הצדיק בעצמו אי אפשר להשיגו כי אין בו שום
תפיסה ,רק על-ידי אנשיו יכולין להבין עֹצם נוראות גדֻלתו ,כי על-ידי
שרואין שאנשיו הם אנשי מעשה והולכים בדרך ה' באמת ,על-ידי זה יכולין
להבין עֹצם גדֻלת הצדיק.
אפילו מי שהוא למדן וחכם ֻמפלג ,ואפילו אם יש לו מעשים טובים ,אי
אפשר לבוא אל התכלית הנצחי כי אם על-ידי הצדיק האמת ותלמידיו
ותלמידי תלמידיהם וכו'.
המבהק מורנו ורבנו רבי נתן זכרונו לברכה ,היה האור
לולא תלמידו ֻ
החדש הפלא הזה נעלם ונגנז מן העולם לגמרי.
רבינו הקדוש אמר" :להתקרב אלי הוא דבר נמנע וקשה וכבד מאֹד .מי
שיתקרב לאנשי שלומי ואפילו מי שרק יגע בהם ,בוודאי יהיה איש כשר
באמת ,ולֹא איש כשר בלבד כי אם אפילו צדיק גדול מאֹד יהיה מי שיזכה
להתקרב לאנשים שלי".
עיקר כבוד ה' יתברך הוא על-ידי הצדיק שמקרב כל הרחוקים לה'
יתברך ,כי זה עיקר הגדלת כבודו בשלמות.
עניין זה לקרב נפשות לה' יתברך הוא דבר קשה וכבד מאֹד ,אך אף-על-
פי כן בהכרח לעסֹק בזה כי הוא חיוב על כל אחד מישראל לעסֹק בזה כפי
מדרגתו ,כי זה בחינת ישוב העולם ,שיהיה העולם מיֻשב מבני-אדם שהם בני
דעה אמתית ,לדעת את ה' ולהוציאם מעוונות וכו' .וזה העסק יקר וחשוב
מאֹד מאֹד אצל ה' יתברך יותר מכל העבודות שבעולם ,כי זה עיקר גדֻלתו
וכבודו של ה' יתברך כשהרחוקים ביותר נתקרבים אליו .אבל מי הוא זה
שידע איך להתנהג בזה ,את מי לקרב ואת מי שלא לקרב .על-כן צריכים לזה
תפילה ותחנונים הרבה ,וגם זה קשה לקיים כראוי כי מי יודע לסדר תפלתו
כראוי ,בפרט על עסק גדול כזה שבו תלויים כל העולמות.
על-כן עסקנו בזה הוא רק על-ידי כֹח הדעת של הצדיק האמת שעל-ידו
דייקא מאיר ה' יתברך את עיני כל החפצים ,איך לעסֹק בעניין הקדוש הזה
לקרב נפשות לה' יתברך באמת שזה מוטל על כל אחד מישראל הרוצה
להתקרב לה' יתברך באמת ,שכמו שחיוב עליו לשוב לה' יתברך ולהתקרב
אליו יתברך  -כמו כן הוא חיוב עליו לדבר עם חבריו ולקרבם אל האמת
לאמתו ויקבלו דין מן דין ]זה מזה[ .אבל אי אפשר לעסֹק בזה כי אם על-ידי
הצדיק ,ועל-ידו יכולין להתפלל תפלתו לפני ה' יתברך שיושיעו לידע באמת
איך לנהֹג בעניין הזה ,איך לגרש הרע מעצמו ומהנפשות המתקרבים אליו.
 מי שרוצה לקרב רשעים ומרֻחקים ביותר לה' יתברך יש עליו
סכנות גדולות מאֹד בלי שיעור ,וצריך לזה כמה תחבולות בלי שיעור עד
שיזכה לפעֹל פעֻלתו בשלמות.
אותן הרחוקים והגרועים ביותר שכבר הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתגשמו
מאֹד ,אסור לעסֹק בתקונם מי שאין כֹחו חזק וגדול ביותר ,כי יוכלו להזיק
לו מאֹד; רק הצדיק האמת שהוא הרבי והמנהיג האמת של כל הדורות,
שכֹחו אביר וחזק מאֹד מאֹד יכול לתקנם ולהעלותם ולהביאם אל התכלית
הטוב .כי זה הצדיק מקשר את עצמו אפילו עם הפחות שבפחותים והקל
הנקדות טובות שיש בהם ,מכל אחד,
שבקלים ,ומלקט ומברר ומעלה ומקבץ ֻ
ומוצא זכות וטוב אפילו ברשע גמור ,כי יש אלֹקות אפילו בדיוטא התחתונה,
ועל-ידי זה מעלה הכל לכף זכות באמת ומתקנו ומחזירו בתשובה.
 עיקר עסק הצדיק האמתי הוא לקרב הרחוקים מאֹד ,על-כן עיקר
סמיכתנו הוא רק על הצדיק הגדול היודע לעסֹק בזה כראוי.
אי אפשר לידע ולהודיע ולהגדיל שם ה' כי אם על ידי הצדיק האמת.
על-ידי הצדיק ,באים הרחוקים מאֹד ומתקרבים לה' יתברך ,ועל-ידי זה
נתרומם ונתעלה כבודו יתברך ,כי זה עיקר כבודו  -שהרחוקים ביותר
יתקרבו אליו.
על-ידי התורת חסד של הצדיק החכם האמת ,באים הרחוקים מאֹד
ומתקרבים לה' יתברך...
החכמים בחכמות חיצוניות ,כל חכמתם היא רק מחמת תאוות ומחמת
רבוי תאוותם בכל התאוות ובפרט בתאוות ממון ,מחמת זה אינם רוצים
להודות על האמת על גֹדל נפלאות אמתת החכמה של הצדיק האמת .וכן הוא
בכל החכמים ואפילו הכשרים קצת שלא ִקדשו את עצמן עדיין בשלמות
ואינם רוצים להכניע עצמן לחכם האמת ,שכל סברותיהם וחכמותיהם
בעניין ההתנגדות והמחלֹקת על צדיק האמת ,הכל נמשך מחמת תאוות,
מחמת שלא זככו עצמם מכל התאוות ובפרט מתאוות ממון וכבוד...
המזכירו לטוב תמיד ומעתיר לשלומו והצלחתו.
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