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

בס"ד
עלון מס' תרל"ה

 האזינו השמים ואדברה

) ...דברים לב,א(

שירת האזינו הוא לעד' ,כי לא תשכח מפי זרעו' אפילו בתֹקף
ההסתרה שבתוך הסתרה ,כמו שכתוב" :ואנֹכי הסתר אסתיר פני מהם
וכו' וענתה השירה הזאת לפניו לעד וכו'" .כי כלל השירה הזאת הוא
להזכיר ולהודיע את כל מעשה ה' אשר עשה עמנו ואשר הוא עתיד לעשות
עמנו נפלאות ונוראות עד שסוף כל סוף יגמֹר כרצונו להחזיר לנו ארץ
ישראל עם כל הקדֻשות ותפארת הגוונין המאירין שם כמו שהתחיל
'בהנחל עליון גוים וכו' יצב ג ֻבלֹת עמים למספר בני ישראל כי חלק ה' עמו
וכו' ירכבהו על במותי ארץ וכו'' ,דהיינו ארץ ישראל .וכן הולך וסובב כל
ספור השירה הנוראה הזאת את כל אשר עבר ואת כל אשר יעבֹר על
ישראל בכל העתים שיעברו עליהם עד שסיים שסוף כל סוף 'וכפר אדמתו
עמו' ,שה' יתברך ירצה אדמתו ועמו ,כי הם בחינה אחת .וכל זה יגמֹר ה'
יתברך על ידי הצדיקי אמת שדבריהם ומעשיהם מלאים רזין שכלם
כלולים במשה שהודיע מקדם רבוי ההסתרות שיהיו הסתרות בתוך
הסתרות עד שיהיה קשה למצֹא האמת לאמתו ,אבל אף על פי כן יגמרו
הצדיקי אמת בחינת משה את שלהם ויודיעו אלֹקותו בעולם ,כמו
שכתוב שם" :ראו עתה כי אני אני הוא אני אמית ואחיה
וכו' ואין מידי מציל" .וזה שהתחיל" :האזינו השמים
ואדברה" ,לומר :דעו ,כי דברי אינם פשוטים ,כי
עמקין עד
עמקים מאֹד מאֹד והם מלאים רזין ֻ
הם ֻ
אשר אני קורא את השמים שהם כלליות הדרי
מעלה שיאזינו מה שאדבר ,מכל שכן" :ותשמע
הארץ אמרי פי" ,שצריכין כל באי עולם שבארץ
הזאת לשמֹע ולהבין היטב אמרי פי כי 'יערֹף
כמטר לקחי תיזל כטל אמרתי וכו'' ,הינו שדברי
אינם פשוטים רק הם כמטר וכטל שנראים שהם
מים ולחלוחית פשוט ,אבל באמת יש בהם כוחות
נפלאים ונוראים ,כי הם מגדלים כל מיני צמחים
ועשבים שונים לאין מספר וכמו שאמר שם" :כשעירם
עלי דשא וכרביבים עלי עשב וכו'" .כמו כן הם דברי ,כי אף
עמקים מאֹד ומלאים רזין ויש
על פי שנראים כפשוטים ,אבל הם ֻ
בהם כוח לגדל ולחזק את כל אחד ואחד ולהצמיח אותו עד שיתפאר
וישתעשע ה' יתברך עם כל אחד ואחד בהתפארות ושעשועים נפלאים ,כי
שם ה' אקרא ,הינו דעו והאמינו שכל מה שאני מדבר ומוציא מפי בכֻלם
שם ה' אקרא ,שכל דברי ושיחותי הם רק לקרות שם ה' לגדל ולקדש שמו
בעולם ועל כן אתם הבו גֹדל לאלֹקינו ,כי על ידי שתאמינו בכל זה ,על ידי
זה תתנו גדל לאלֹקינו ,שתבינו ממני גדֻלתו ונוראתו יתברך לעד ,כי על
ידי צדיקי אמת ,על ידי חדושי תורתם הקדושה ועל ידי שיחותם
הנפלאות יכולים להבין גדֻלות ה' ,כמבֹאר במקום אחר וכמובן כל זה לכל
הזוכים להתקרב אליהם .כי הצור תמים פעלו וכו' ,ובודאי פעל ועשה
ויצר וברא הכל בחכמה נפלאה ,כמו שכתובֻ " :כלם בחכמה עשית" .והכל
נברא בשביל הצדיקים העושים רצונו שהם יודעים רזי עולם עד שכל
מעשיהם ודבוריהם מלאים רזין ועל ידם יכולים להבין גדֻלת ה') .הלכות
חזקת מטלטלין  -הלכה ה ,אות יד(

 עם נבל ולֹא חכם

) ...דברים לב,ו(

 ...אמר רבינו ז"ל שכל זמן שנשאר להאדם שום שכל עצמו אינו
מקֹרב כלל ,כמבֹאר על פסוק )דברים לב(" :עם נבל ולֹא חכם" — עמא
דקבילו אורייתא ולֹא חכימו )בסימן קכג  -לקוטי מוהר"ן חלק א(.
שעיקר קבלת התורה היה רק על ידי זה ,על ידי שסלקו את חכמתם
לגמרי ,כי אם היו מעמידים על חכמתם ושכלם לא היו יכולים לקבל את
התורה.

טוב להגיד ולשיר

העלון טעון
גניזה

כי כל השכל של כל העולם ,אפילו של היראים והכשרים ,כל זמן שלא
זכו לשבר תאוות לבם לגמרי לגמרי ,כמו עור המעֻבד ממש בלי שום שמץ
ריח בעלמא ,עדיין אין להם שום שכל כלל וכל שכלם הוא רק בבחינת
המדמה שהוא כוח הגוף כוח הבהמיות מאחר שלא פשטו את גופם עדין
לגמרי מבהמיות .וגם המדמה שלהם אינו מבֹרר עדיין לגמרי ,על כן עיקר
תקונם להתקרב לה' יתברך הוא על ידי אמונת חכמים ,בחינת )שמות יד(
ויאמינו בה' ובמשה עבדו ,דהינו להתקרב לצדיקים אמתיים ולהאמין בם
ולבטל דעתו נגדם לגמרי כאלו אין לו שום שכל כלל) .הלכות תפלין -
הלכה ה ,אות לה(

ישרון ויבעט
 וישמן ֻ

) ...דברים לב,טו(

 ...כמו שכשהשם יתברך שולח לאדם טובות ,בנים ועשירות וכל טוב
יש שמכיר חסדי השם וטובו עליו על ידי זה ,ומתעורר להתקרב אליו
ישרון
בצדקה ומעשים טובים וכו' ,ויש חס ושלום להפך ,בבחינת "וישמן ֻ
ויבעט וכו'"; כמוכן להפך ,כשהשם יתברך מנסה ומייסר את האדם
ביסורין וצרות ,חס ושלום ,ובוודאי כוונתו יתברך הוא הכל רק
לטובה ,כדי שיזכור על ידי זה לשוב אליו יתברך ,כמו
שכתוב )איוב ל(" :ויאמר כי ישובון מאון וכו'" .אבל
מחמת גודל כוח הבחירה ,יש לפעמים שאדרבא על
ידי הצרות חס ושלום נתעקם לבו ביותר מהשם
יתברך) .הלכות כלאי בהמה  -הלכה ד ,אותיות ד
ו(

 כי גוי אֹבד עצות המה

) ...דברים לב,כח(

עיקר תיקון התשובה הוא על ידי שלמות
תיקון העצה ,כי באמת הכל חפצים ליראה את
שמך ומתגעגעים לשוב להשם יתברך ,אך אין
יודעים עצה שלמה איך לשוב מני חֹשך אשר כל
אחד נלכד בו כפי בחנתו .ובאמת עיקר תיקון העצה
צריכין רק בעבודת ה' ,כי כל החכמות והעצות של העולם
שאינם פועלים על ידי אלו העצות להתקרב להשם יתברך ולזכות
לחיים נצחיים ,כל אלו העצות אינם עצות כלל .מכל שכן כשמתרחקים
על ידי אלו העצות מהשם יתברך רחמנא לצלן .ועל עצות כאלו נאמר :כי
גוי אובד עצות המה וכו' .וכתיב :ואין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה',
הינו זֹאת החכמה ותבונה ועצה שהוא נגד רצון השם יתברך אין נקרא
בשם חכמה ועצה כלל.
כי מי שיש לו איזה מֹח בקדקדו ראוי לו שיבין מאליו כי עיקר העצות
והתחבולות שצריך לחשב כל אחד הוא רק איך להנצל משאול תחתיות
ומתחתיו .בפרט איך שרואין גדל גנות זה העולם שהוא מלא יגונות וכל
ימיו כעס ומכאובות וסופו לעפר ישוב ומה יתרון לו להאדם בכל עמלו.
ובוודאי היה ראוי לכל החכמים אפילו לחכמי ֻאמות העולם שיתקבצו
ֻכלם יחד ויחשבו מחשבות וחכמות ותחבולות ועצות אמתיות מה הוא
התכלית של זה העולם ,ובשביל מה נברא האדם ,ולבלות ימים ושנים על
מחשבות ותחבולות אלו כמו שעשה אברהם אבינו וכל האבות הקדושים.
בפרט עכשיו שכבר זכינו לקבל התורה הקדושה הכלולה מתרי"ג עצות
הקדושות.
בוודאי ראוי לנו לשום כל חכמתנו ודעתנו ,רק לקיים את דברי
התורה הקדושה בפשיטות ובתמימות ,וזה היא החכמה הגדולה מכל
החכמות ,וזה עיקר שלמות תיקון העצה אמתית כשזוכין על ידה לבוא
לקיום התורה .ועל כן התחיל דוד המלך עליו השלום ספרו אשרי האיש
אשר לא הלך בעצת רשעים ,כי זה העיקר להתרחק מעצת רשעים
בתכלית הרחוק ,ולחשב תמיד רק עצות איך לעבֹד את ה' באמת ,ולקים

לזכות לכל הישועות

את התורה שנקראת עצה ותושיה ,שזה בחינת תרי"ג עטין דאורייתא.
)הלכות ֻסכה  -הלכה ז ,אות ב מתוך אוצר היראה עצה ,אות יז(

 וכפר אדמתו

עמו) ...דברים לב,מג(

מחלוקת בגשמיות וברוחניות ,ונעשה שלום .ועל ידי זה נמשכת שמחה
לאדם.
)לקוטי תפילות חלק א – תפילה קג(

וזכני ברחמיך הרבים לקבל יום הכיפורים
על ידי קדֻשת ארץ ישראל זוכין לסליחות עונות ,בחינת "וכפר אדמתו
הקדוש בקדושה גדולה ובשמחה רבה וחדווה עצומה .ואזכה לקיים כל
עמו" ' -אדמתו' דייקא שעל ידי אדמתו בחינת ארץ ישראל אדמת קֹדש
החמשה עינויים ביום הכיפורים בתכלית השלמות כראוי ,ולהתפלל כל
על ידי זה נתכפר עמו ,כי על ידי זה מעוררין רחמי ה' יתברך שיסתכל
החמישה תפילות ביום הכיפורים בכוונה עצומה ונוראה ,ולהתוודות בכל
לדון כל אחד ברחמיו לפי מקומו שיזכור כי אדמה ועפר אנחנו שירדנו
מיני ווידויים ,ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה ולעזוב באמת דרכי הרע
למקום מגֻשם כל כך) .הלכות ערב  -הלכה ה ,אות לז(
ומחשבותיי הרעות והמבולבלות ,ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל
)שיחות מר' ישראל אודסר ,זצ"ל – כ"ה(
אשוב עוד לכסלה ,ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי ,ולשוב
]מורינו ר' ישראל זצ"ל מדבר על עניין הפתק הפלא
בתשובה שלמה לפניך באמת בשמחה ביראה ואהבה ,ולבכות הרבה מתוך
שקיבל מאדמו"ר הקדוש ,זיע"א[
שמחה.
>> יתמלא כל העולם <<
מלא רחמים ,זכני לקדושת יום הכיפורים האיום והנורא והנשגב
 ...זה כבר מוכן ומזומן ,זה יופי כזה שאין להעלות על הדעת ,יופי
מאוד ,כי הוא יום זה גדול וקדוש ונורא ואיום ואדיר ,יום אחד בשנה
כזה ..כולם ידפיסו את זה ,כל הבתי דפוס .ספר זה עולה כסף ,הכריכה
אשר בחרת בו לעמך ,לסלוח עונותיהם ולכפר פשעיהם ביום הנורא הזה.
וההוצאות  -אבל הפתק זה לא עולה כסף ,רק חתיכת נייר ,כמה כבר יכול
רחם עלינו וזכינו לקבל יום הגדול והנורא הזה כראוי ,ולשוב בתשובה
לעלות נייר ,זה צילום ,כמה זה כבר עולה? יהיה הרבה שיהיה להם
שלמה באמת ,באופן שתסלח ותמחול ותכפר לנו על כל חטאותינו
פרנסה מזה ,הם ידפיסו וימכרו .מיליונים ,ידפיסו מיליונים
ועונותינו ופשעינו העצומים והרבים והכבדים יותר מחול
וימכרו ,מי לא יקנה את זה? כולם יקנו את זה ,כל אחד
הים .ותעזרנו בזכות עצם קדושת היום הקדוש הזה,
יקנה הרבה בשביל כל הילדים שיהיה להם ובשביל
ובזכות התענית הקדוש של יום הנורא הזה ,יום צום
האישה ,ילדים קטנים יקנו את זה .גם
הכיפורים ,שנזכה על ידי זה להכניע אצלנו כל
הרבנים  -הם בעצמם יקנו בשביל הבנים
הרצונות אליך תתברך ,להכניע ולשבר ולבטל
שלהם .כל העולם יקנה את זה!
כל מיני רצונות שלנו כנגד רצונך ,עד שלא יהיה
מיליונים ,להדפיס מיליונים בכל
לנו שום רצון ולא שום תאווה כנגד
יום ולמכור ,כל העולם יקנו את זה,
רצונך כלל ,באופן שנזכה להיות
בכל בית ,בכל מקום ,יתמלא כל העולם,
כרצונך תמיד ,ולבלי לסור מרצונך ימין
ספר תהלים
כולם יקנו!
ושמאל ,ועל ידי זה נזכה ,שאתה ברחמיך
יהיה
,
העולם
בכל
רעש
יהיה
תבטל רצון אחרים מפני רצוננו,
עם פירוש רבינו הקדוש ,זיע"א
?
הפתק
של
לום
י
הצ
לך
יש
רעש" ,
ויתבטל מאיתנו כל מיני מחלוקת
רבי נחמן מברסלב
!"
לקנות
רוצה
אני
,
ה
עול
זה
כמה
הו..
שבעולם ,הן מחלוקת מבני העולם ,הן
050-6754970
יכולים לעשות עם תרגום ,יהיה
מחלוקת שבעצמי ,אשר עתה "אין שלום
הלשון באנגלית או בצרפתית ,ככה
בעצמי מפני חטאתי" .וכל מה שאני
יוכלו להבין טוב .רק צריכים שיהיה
רוצה לעשות איזה דבר שבקדושה יש
אחד שידפיס וילך למכור את זה בכל בית .מי
לי מניעות רבות ועצומות בלי שעור ,ועיקר הוא
שיעסוק בזה וילך וימכור הוא ימכור הרבה
מניעות המוח והלב .והכל אזכה לבטל על ידי
מאוד .כן ,כל אחד יקנה בזול ,כל אחד יקנה
התענית הקדוש של יום הכיפורים הכלול מכל
דבר פלא כזה .יכולים גם כן לעשות את הפתק עם
הימים של כל השנה ,כמו שכתוב" :גלמי ראו עיניך
זהב .לא צריכים זהב  -זה בעצמו זהב.
ועל ספרך כולם יכתבו ימים יוצרו ולו אחד בהם" .ודרשו
רבותינו זיכרונם לברכה ,זה יום הכיפורים .רחם עלינו וזכנו
צריכים להדפיס עוד ועוד מן המכתב ,למלאות כל העולם עם פלאות
לשוב בתשובה שלמה באמת בכל השנה ,ובפרט ביום הכיפורים הקדוש,
כאלה ויהיה נעשה עולם חדש .רואים בעיניים פלאות כאלה ..עוד לא היה
ועזרנו להתענות התענית של יום הכיפורים בקדושה נוראה ועצומה
בעולם פלא כזה.
ובשמחה וחדווה רבה באמת ,באופן שאזכה על ידי זה לקדש עצמי מעתה
צריכים להדפיס כדי שיהיה לנו לחלק לכל אחד ,זה צריך כל אחד .זה
ולידע איך להתנהג בעניין התעניות בכל השנה כולה ,ולהיות כרצונך
צריך להיות בכל מקום ,בכל הרחובות ,בכל חנות ,בכל בית ,בכל דלת .יש
הטוב באמת ,למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל לעולם ועד.
ַח!
דלת  -צריך ַנ נ ְ
)כוכבי אור – אנשי מוהר"ן ,כו(
ַח!
צריכים שיהיה מלא כל העולם ב ַנ נ ְ
 ...ומאז והלאה עסק רבי יצחק אייזיק ז"ל
זה חשוב מאוד ,צריכים למכור ,למכור ,להפיץ ,שיהיה בכל בית ,בכל
בעבודתו בלי מונע וחולק .וקודם פסח נסע לאדמו"ר ז"ל .בדרך במלון
בית-כנסת ,בכל ישיבה .זה צריכים שיהיה כמו מים ,שיהיה בכל מדינה,
נתוודע לו בחלומו כל התורה ששמע אז אדמו"ר ז"ל במקום ששמע.
בכל מקום ,בכל העולם יהיה את זה ,כן.
וישכם בבוקר ויסע ויבוא לאדמו"ר ז"ל ויספרה לפניו מתחילה ועד סוף
בחרדה ואימה גדולה ועצומה מאוד ,ומיד הלך אדמו"ר ז"ל מאיתו והוא
ַח ָמן
ַח ָמ נ ְ
ַח נ ְ
יש היום חברים שהם עושים שלטים עם השם הקדוש ַנ נ ְ
מגודל רעדת גופו נתעלף ונשאר חלשות ואחר כך בסמוך נפטר כמובא
מאוּמן .הם יודעים המלאכה ,יודעים טוב איך לחבר ולעשות .זהו ניגון
שם) .וכשהיה רבי יצחק אייזיק מוטל על ערש דווי ,לקח רבינו ז"ל מעט
ַח .כן ,בכל
של פשוט כפול משולש מרובע ,יהיה זמן שכל העולם יעשו ַנ נ ְ
רוטב ונתן לו לאכול ,ואמר ,היום שימשתי את תלמיד חכם אמיתי .ואחר
ַח ,כי כל הניגונים סובב ַנ
השווקים בכל מקום איפה שילך  -יזמרו ניגון ַנ נ ְ
פטירתו של רבי יצחק אייזיק ז"ל הנ"ל ,נזדמן שרבינו ז"ל נסע דרך
ַח ,כל הניגונים שבעולם!
נְ
טירהוויצע ושאל היש בנים לאותו צדיק? והשיבו לו הן ,ואמר בזה
ַח
ואנחנו משוררים את זה ,מנגנים את זה כמו שכתוב בחתימהַ :נ נ ְ
הלשון :ווי קומט צו איהם קינדער ]איך שייך אליו בנים[ ,ומתו גם בניו.
ַח ָמן מאוּמן .כשיבוא הגאולה כולם ישבחו ויפארו וישוררו ויאמרו
ַח ָמ נ ְ
נְ
ומי יוכל להבין דברי אדמו"ר זצ"ל ועסקיו שעסק עם כל נשמות ישראל
ַח .אוי אשרינו...
להשם יתברך על החסד הגדול הזה שיש לנו ַנ נ ְ
החיים והמתים() .המ' אלתר בן ר' זעליג מטעפליק ז"ל(.
)עצות המבוארות – מועדי ה'-יום כיפור ,סימן א(

יום כיפור הוא כלליות כל ימות השנה ,כי יום זה
מחייה את ימי השנה כולה .ועל ידי קדושת יום הכיפורים מתקן הלב,
היינו שרצונותיו יהיו רק להשם יתברך .ועל ידי זה מתבטלים כל מיני

לעילוינשמתמרתבלרהבתדיאמנטא,ת.נ.צ.ב.ה.
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