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... Â·¯˜ ‰ÏÂÚ Ì‡ f

)ויקרא א' ,ג'(

וזה בחינת קרבן עולה ,שמכפר על הרהור הלב ,כמו שאמרו רבותינו
זכרונם לברכה )מ"ר ויקרא פ"ז( ,כמו שכתוב :והעולה על רוחכם]ג[ –
שעולה מכפר ההרהור .כי יש בחינת )תהלים לח( :לבי סחרחר; כי יש
קליפה ,שהיא מעקמת ומסבבת הלב בעקומים וסבובים ובלבולים
הרבה ,והיא בחינת קליפת נֹגה ,ועל כן נקרא סחרחר ,תרגום של סביב:
סחור סחור ,בחינת )יחזקאל א( :ונֹגה לו סביב ,כי היא בחינת תרגום,
כמובא )ע' בליקוטי א' סי' יט( ,ועל כן כתיב בלשון תרגום .וכשאדם נופל
המטנפים ,ואזי מבקש וצועק "איה" מקום
ֻ
לשם ,שזה בחינת מקומות
כבודו ,וזה בעצמו תיקונו ,כי חוזר ושב אל הכבוד העליון ,שהוא בחינת
"איה" ...וזהו בחינות עולה ,בחינת )בראשית כב( :ו"איה" השה לעולה;
שבחינת "איה" היא בחינות שה לעולה ,לתקן ולכפר הרהור הלב ,שבא
המטנפים כנ"ל ,כי על ידי בחינות "איה" נתתקן ועולה משם
ֻ
ממקומות
כנ"ל .וזה בחינות תשובה ,כי זה עיקר התשובה ,כשאדם מבקש ומחפש
אחר כבודו יתברך ,ורואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך ,ומתגעגע
ושואל ומצטער "איה" מקום כבודו ,וזהו בעצמו תשובתו ותיקונו כנ"ל,
והבן היטב) .לקוטי מוהר"ן ב' – סימן י"ב ,עיין שם(

...‰ÁÓ Ô·¯˜ ·È¯˜˙ ÈÎ ˘ÙÂ f
)ויקרא ב' ,א'(

וכמו שפירש רש"י )ע"פ מנחות קד :(:לֹא
נאמר נפש אלא במנחה ,מי דרכו להקריב מנחה?
עני ,מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו' .נפש' זה
בחינת רצון והשתוקקות חזק במסירת נפש .כי
כל הקרבנות של בהמות ועופות שסומכין עליהם
ושוחטין אותם וכו' זה בחינת זביחת היצר
כמובא ,אבל המנחה אין בה שחיטה ,והיא בחינת
קרבן עני ,אין עני אלא מן הדעת )נדרים מא ,(.היינו
מי שהוא עני במעשים טובים ואין בו דעת לזבח את
יצרו לגמרי ואף על פי כן הוא רוצה להקריב קרבן לה' נתנה לו
התורה עצה שיקריב את נפשו היינו רצונו ,שזהו בחינת קרבן מנחה
שנאמר בה נפש שהיא קרבן עני שאין בה שום שחיטה ואף על פי כן היא
יקרה מאֹד בעיני ה' יתברך מאחר שרצונו חזק כל כך לה' יתברך עד
שגם הוא בעניותו הגדולה אינו מונע את עצמו מלהקריב קרבן לה',
דהיינו בחינת קרבן מנחה שהוא בחינת נפש בחינת רצון) .לקוטי הלכות
– הלכות ברכת הריח ה'  -אות ח'(

˙È¯· ÁÏÓ f

‡) ...ÍÈ˜Ïויקרא ב' ,י"ג(

אמרו רבותינו ז"ל :נאמר 'ברית' במלח ונאמר 'ברית' ביסורין כי
היסורין הם בחינת מלח ,שפולטין מהאדם כל הדמים רעים ,שמהם
באין כל התאוות וכל החטאים ,שמשם נמשכין כל הכפירות וכל
הקשיות וחסרון אמונה .ועל כן כשזוכה על ידי יסורין להתעורר
בתשובה ולפשפש במעשיו ולפתח ולנקב לבו האבן ,שזה בחינת מליחה
בכלי מנֻקב דייקא ,אז זוכה על ידי זה לגרש ולפלֹט כל הדמים הרעים,
שהם כל התאוות ,ולזכות לאמונה שלמה .וכן על ידי תענית בהתעוררות
התשובה ולב נשבר כנ"ל ,זוכה גם כן לזה) .לקוטי הלכות  -הלכות חלב
ודם ד'  -אותיות י' י"א לפי אוצר היראה  -יסורין וישועה ,י"ג(
)ספר ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימן ל"ד(

☺  ...ביום שני פרשת יתרו השכמנו והלכנו על הנהר
שנקרש בלילה ,כדי לבוא לתוך העיר שמעבר השני ,כדי לילך לטבל
במקוה ולהתפלל שם בבית המדרש ,ואחר התפלה באתי לבית רבי יעקב
יוסף נרו יאיר שהיא אכסניא שלי ,אבל הוא בעצמו עדיין לא בא לביתו
ונתעכבתי שם בטשערין כל אותו השבוע עד יום שלישי פרשת משפטים

ביום שני פרשת יתרו כשבאתי לבית רבי יעקב יוסף נרו יאיר דברתי
תחלה עם כל בני-ביתו מהשדוך שעשה בקרוב מבראד וזה נצרך לי לידע
אחר כך אכלנו סעודת הצהרים ועדיין לא בא לא רבי יודל ולא רבי יעקב
והכרח רבי גרשון לחזר לביתו ,ולא ראה
יוסף ובעל העגלה אץ לדרכו ֻ
פנים עם רבי יודל נרו יאיר שבא בשביל זה אחר כך דברתי הרבה עם רבי
זאב בן רבי יעקב מרבנו זכרונו לברכה ,וגם קבל אצלי חדושים שלי
לעיין בהם ולעת ערב בא רבי יעקב יוסף נרו יאיר וקבל אותי באהבה
רבה כדרכנו תמיד:
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 "...עבר קציר ,כלה קיץ ,ואנחנו לא נושענו ["..זה
הניגון הוא התבודדות של חודש אלול ,אנשי שלומנו הלכו בלילה ליער
בחצות ,אחרי חצות היה זמן לצעוק ,אז 'עבר קציר ,חודש אלול הוא
כבר הסוף ,כבר עבר כל הקיץ 'ואנחנו לא נושענו' ,זה היה התבודדות,
מין התבודדות .היה קולות כאלה ביער ,מעמקי הלב ,איפה אנחנו? עבר
קציר ,כבר 'עבר קציר ,כלה קיץ ,ואנחנו לא נושענו' ...מתי נזכה
לתשובה? מתי? אלול ,עבר הכל ואנחנו לא נושענו ,עוד קצת אנחנו
הולכים לעולם האמת ,מה יהיה }מאתנו{? 'עבר קציר,
כלה קיץ' ,כל חיינו ,כל כוחנו ,עבר הכל ואנחנו לא
נושענו ,זה לא רק הקציר הזה ,עבר קציר,
ואנחנו לא נושענו.
לפני הרבה שנים ,נפתח בטבריה מלון ,עם
כל התאוות .אני הייתי אופה .ובעל המלון רצה
האופה הכי מומחה והכי טוב .אז אמרו לו:
"אודסר ,מאפית אודסר" ,אז הוא שלח אחרי,
אני באתי ,והוא קנה אצלי לחם חלה ,וכולם היו
מקנאים אותי" :ישראל בער הברסלבר ,הוא
עלה לעילה ולעילה ,ואנחנו כולנו עניים ,אין לנו
כסף ,וישראל בער הברסלבר יש לו מאפיה ,זה בית
חרושת לכסף .מאפיה? כולם התקנאו .ואני ,יש לי
נסים שלא נעשיתי עיוור ,הדמעות ירדו מאליהם ,אני לא צריך
לחשוב שירדו דמעות ,הדמעות יצאו מאליהם ,אני לא רציתי ,אני
פחדתי שאני אהיה עיוור .דמעות ,לעניים זה נורא מאד! זה לוקח
המאור עניים .אני לא רציתי לבכות ,אבל זה יצא מאליהם ,מגודל צער
שהיה לי .בשביל מה הכסף? בעל המלון ,היה יודע ספר ,והוא אהב
לשמוע דברי תורה ,אני דברתי אתו מרבנו ,והוא נתרשם ...ואני הייתי
אצלו יחיד בעולם...
...זה ארצנו }פה{ ,הגויים אין להם שום חלק פה ,זה רק לנו ,אנחנו
עם קדוש ,ארץ קדושה ,ואנחנו עם קדוש...
...אני צריך ללכת אצלו לדבר אתו בשביל ענייני הדירה ,אנחנו
צריכים להדפיס ,צריכים דירה גדולה .הנשיא אמר לי" :כל מה שאתה
תבקש ,יש לך ,יש לך רשות הכל לבקש" ,ואני רוצה שייתן דירה לנו
בשביל כריכת הספרי רבנו ולהחזיק ספרי רבנו למכירה ,אני רוצה ללכת
אצלו להזכיר אותו שהוא אמר כך ,שייתן דירה בשביל ספרי רבנו,
לכריכה ולמכירה .זה עיקר גדול שייתן אבן ,מקום גדול בשביל כריכת
הספרים ומכירת הספרים והכל מה שצריכים ,וייתן לנו דירה טובה,
רחבה וגדולה ,בכל מקום ,אבל אם ירושלים יותר טוב .אנחנו צריכים
מקום בשביל הספרים ,בשביל לעבוד ,בשביל למכור ,אנחנו צריכים
מקום גדול.
...צריכים לדבר אתו ,בשמי ישראל בער אודסר .הדבר מפורסם ,כל
השרים כולם יודעים "ישראל בער אודסר" ,הנשיא שזר הוא הודיע:

לרפואהשלמהשל  אילנהבתבלרה
בתוךשארכלחוליעםישראל 

"י'שראל ב'ער א'ודסר זה "אב"י הנחל"" ,הוא נתן שם לספר "אבי הנחל"...
מה שהוא יגיד לכם ,הוא ירשום תכף וייתן תכף כל מה שהבטיח ,שייתן
דירה גדולה בשביל ספרי רבנו ,לעבוד ולמכור...
לא זכרתי שאנחנו צריכים מקום גדול וקדוש בשביל להדפיס ספרי רבנו
ולהכניס בעולם ,בכל העולם ,בכל המדינות...
}...שיעשה{ את זה בקדושה גדולה ובמסירות נפש ,מקום לספרי רבנו
רבי נחמן ,כל הגאולה תלוי בזה ,אני רוצה לגמור את העניין הזה ,שעולה על
הכל ,על כל הפעולות של כל אחד מישראל.
...הוא נכנס למקום גבוה מאד ,והוא יודע שזה הוא עיקר גדול ,שזה
עיקר הגאולה .יתנו לנו דירה גדולה לכבוד רבנו ...יהיה לו חלק בהגאולה,
מי שיעסוק בזה...
...לבן זה המתקה על כל העניינים ,אני קשה לי הדיבור ,אני לא יכול
לדבר ,אז יהיה המתקה...
...בא הזמן עכשיו להוציא את הערבים מאצלנו...
...זה עניין הגאולה בשלמות ,באמת ,אמונה כזו עוד לא היה בעולם,
חכמה כזה עוד לא היה בעולם ,זה כל חיותינו וכל חיינו ,אם אתם רוצים
שאני אחיה ,תהיו שקטים! אני אומר ,אני צריך זה וזה ,תתנו ,אם לא
אומר ,לא ,לא צריכים ,אוי ,יש לנו רופא כזה שהוא יכול להחיות מתים,
הוא יכול הכל ,הוא יחדש אותנו ,יחזק אותנו ,הוא מחדש ,הוא נותן לנו מוח
חדש ,לב חדש ,הכל חדש ,אנחנו החרבנו הכל ,והוא רופא ומתקן ומחדש,
עוד לא היה בעולם קדושה כזו ,חכמה כזו ,שזה יעשה עולם חדש ,כולם
יעשו רצון התורה ...ובאמונה ,באמת" ,יתהפך הכל לטובה" ,הכל יתהפך.
זה שזכינו ,הכל רבנו הקדוש ,מה שהוא יכול לעזור לנו,
יכול לחדש אותנו ,זה הכל רבנו הקדוש ,בלי רבנו
אנחנו חסרים הכל ,ואם רבנו הקדוש ,אז הכל
טוב ,אני לא אומר את זה ,אם אני אומר,
יכול להיות להפך ,אבל רבנו הקדוש ,כל
) ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב יג ,המשך(
הדיבורים שלו הם דברי השם ממש ,אסור
 דע ,כי כל עיקר
להרהר ,מה שהוא אומר ,צריכים אנחנו
¯·Ï"ˆÊ ,¯Â„¯‡˜ Ï‡¯˘È È
הגאלה תלויה רק בזה שיתגלה ויזרח אור
ֻ
לקבל ולקיים באמונה שלימה...
רבנו ולהרים את דגל רבנו בעולם ,שיתודע לכל
...דבר כזה הוא חדש ,לא היה מעולם,
ÌÈÈÏÚ‰ ˙‡ ËÈ˘ÙÓ ‰È‰
שבהתקרבות אליו ז"ל מאירים כל האורות
הגאולה עדיין לא היה בעולם ,עכשיו הוא
˘,‰ÈÏÈÏ· ¯ÚÈÏ ˙ÎÏÏ ,ÂÏ
אשר צריכים להאיר על-ידי משיח צדקנו.
זמן הגאולה ,כל העולם יתהפך ,כולם יעבדו
˘:ÌÈÎ˘‰ ÂÚÓ˘È ‡Ï
על-ידי הספרים הקדושים של הצדיק
את השם ,זה דבר חדש ,עוד לא היה בעולם,
זוכין לעצות שלמות ,שכל אחד יכול לתת
פלא כזה שהוא יכול לעזור לנו עוד לא היה,
עצה לנפשו בכל מקום אשר הוא שם.
ולכל ישראל ,אפילו יהיה מי שיהיה ,הוא
‡‰‡¯È ÍÈ‡ Ú„ÂÈ ¯·Î È
כבר דברתי עמך הרבה בעזרת ה' יתברך
יכול לעזור ,לעזור לנו ,לעזור לו ,לעזור לכל
מהנחל נובע וכן כל ספריו הקדושים לפניך,
ישראל בכל רגע ...מחדש ,זה לא היה ,זה
˙‡È· È¯Á‡ ÌÏÂÚ‰
מי יתן שתעסֹק בהם תמיד ותלך בדרכיו
עכשיו נתגלה...
˙‡ È˙¯Î‰ :ÁÈ˘Ó‰
הקדושים בכל עת ,ואנו צריכים לומר
...הוא מחזיר כל העולם להשם יתברך,
¯·Ï"ˆÊ ,¯Â„¯‡˜ Ï‡¯˘È È
אלפים אלפים פעמים אשרינו על כל תורה
"אין שום ייאוש בעולם כלל" ,רק דיבור
ותורה ועל כל חדוש וחדוש שזכינו לקבל
אחד והוא מרפא ומחזק כל אחד ואחד ,הוא
ממנו ,לולא תורתו שעשועינו  -לֹא היינו
מחדש כל אחד ואחד ונותן לו הכל חדש ,מוח
חדש ,לב חדש ,זה דבר כזה ,עניין שהוא עוד לא היה
יכולים להתקיים עתה באחרית הימים האלה בצוק
העתים האלה אשר באו מים עד נפש לכל אחד ,ותהלה לאל בחסדו הגדול
בעולם ,אם הוא אמר" :יש מחלות ,שאין להם רפואה ,שום רפואה ,והוא
עמקות כאלה על כל דבר
הפליא לעשות עמנו לגלות תורות כאלה ועצות ֻ
יכול לרפאות גם המחלות האלה" ,הוא יכול לרפאות אותנו ,לחדש אותנו,
עוד לא היה בעולם חידוש נורא ,פלא כזה עוד לא היה בעולם ,שהוא יכול
ודבר בדרכים נפלאים מאֹד ,בדרך תמימות ופשיטות גמור השוים לכל נפש,
לחדש אותנו ,לתת לנו לב חדש ומוח חדש והכל חדש" ,ר'אש ב'ני י'שראל",
עמקים
עמקים עצה וכו'ֻ ,
ואף-על-פי כן הכל נמשך ממעיני הישועה ממים ֻ
ראשי תיבות רב"י ,הוא הרבי שלנו ,הוא נותן לנו הכל חדש ,לב חדש ,עיניים
עמקים מאֹד מאֹד אשר אפילו מי שבא במעמקי מים ושבלת שטפתהו יכול
ֻ
חדשים ,הכל חדש...
למצֹא גם שם את ה' יתברך ולהתקרב אליו מכל מקום שהוא ,ולמען ה' לבל
...יבואו כל העולם ,כולם יבואו למשיח" :תן לי תיקון ,אני רוצה
יתישנו בעיניך חס ושלום חס ושלום דברינו ,כי הם מתחדשים בכל יום.
תיקון!" ,תיקון? מוכנים לתן תכף ,דיבור אחד }כבר זה עושה{ עניין אחר,
אשרי המשים לב להם "מיר האבין זיך מער ניט מחיה צוזיין נאר מיט דעם
עניין חדש ,יש כבר "ליקוטי מוהר"ן" ,כולם יש להם תיקון ,יש כבר
וואס מיר ווייסין פון אזוי א אמתען רבי זכותו יגן עלינו" )אין לנו עוד במה
"ליקוטי מוהר"ן" בעולם...
להחיות את עצמנו כי אם במה שאנו יודעים מרבי כזה אמתי זכותו יגן
עלינו( ועל כחו אנו נשענים כי לעולם לֹא נבוש.
ותדע מחדש כי זכינו להיות מזרע ישראל ,ובחסדו הנפלא נפשינו כצפור
)עצות המבוארות – פסח ,א'-ב'(
נקדת האמת המאיר עתה בכל
נמלטה מפח יוקשים מהעלמת והסתרת ֻ
 ימי חֹדש ניסן ימי תשובה הם כמו ימי
העולמות ,מכל שכן בעולם הזה ,כי מעֹצם חשכת המעשים וכסילות השכל
חֹדש תשרי .היינו שכמו בחֹדש תשרי ,בימי רֹאש השנה ,יום כפורֻ ,סכות
נחשך האור ונעלם מאֹד עד שרבים לֹא די שאינם נהנים מאורו הגדול אף גם
ושמיני עצרת ,צריך לעסֹק בתשובה ובענייני יראת השם וקיום המצוות
הם חולקים ומתנגדים עליו מאֹד ,ואני מזהירך ומזרזך שתזכר זֹאת בכל
יותר מבכל השנה ,כך גם בניסן צריך לעסֹק בתשובה וביראת השם וקיום
יום ויום היטב היטב בכל מה שעובר עליך.
המצוות יותר משאר ימות השנה.
ברוך ה' אשר עזרונו עד הנה רחמיו להיות נקרא על שמו הגדול ,כן
מסגל לתיקון הברית
 ניסן הוא בחינת תיקון הברית .היינו שחֹדש זה ֻ
יוסיף חסדו עמנו בזה ובבא להיות נכלל עמו ונפשנו תהיה נכללת לנצח בתוך
המסגלות לתיקון הברית,
ֻ
יותר מכל עת אחרת בשנה ,אם עוסקים בעצות
כלל כל הנפשות הנקראים על שמו ז"ל.
כמבֹאר בספרי רבנו זכרונו לברכה ,שמדת השמחה מועילה מאד לתיקון
אוהבך הנאמן ,המעתיר בעדך תמיד,
הברית .היינו שלא לתת לעצבות ולדאגות לשלֹט על המח ועל הלב ,רק
להתחזק במידת השמחה ,הן בהרחבות גשמיות ,כפי שמבאר רבנו את
¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È
הפסוק )תהלים ד' ,ב'( "בצר הרחבת לי" ,הן ברוחניות צריך להתחזק
הנקדות הטובות שמוצא בעצמו ,כמבֹאר בלקוטי מוהר"ן
בשמחה על ידי ֻ
)ח"א סי' רפ"ב( בתורה "אזמרה לאלֹקי בעודי" .ועל ידי מידת השמחה
כראוי ,ממשיכים את קדֻשת חֹדש ניסן ושמחתו לכל השנה ֻכלה ,שכל השנה
כלה יוכל להתחזק בשמחה כראוי ,ועל ידי זה ינצל ממקרה לילה רחמנא
לצלן ,ויזכה לתיקון הברית.
 ...ותעזרנו להמשיך קדֻשת חֹדש ניסן ,רֹאש חדשים ,עלינו ועל
כל-ישראל .וכשם שהוצאת בו את עמך ישראל מגלות מצרים ,ערוות הארץ,
שהוא פגם הברית ,כן ברחמיך הרבים ,תושיעני ותגאלנו בכל דור ודור ,בכל
שנה ושנה ,לכל נפש ונפש מעמך ישראל ,שתצילנו כֻלנו בכֹח קדֻשת החֹדש
גאלת
הזה רֹאש חדשים ראשון הוא לחדשי השנה ,שהוא חֹדש ניסן הקדושֻ ,
לגאלת הנפש באמת ,שתגאלנו
וישועת ישראל ,שנזכה כֻלנו על-ידי-זה ֻ
ותפדה נפשנו מהרה מבאר שחת מטיט היון ,ותוציאני ממצֻלות ים .ותציל
האמללות מאד מפגם מקרה לילה חס ושלום ולא נכשל בעוון זה
נפשותינו ֻ
לעולם ,אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד עולם ,לא
בשוגג ולא במזיד ,לא באֹנס ולא ברצון.
 אבינו מלכנו חמֹל עלינו ,אבינו מלכנו חוס ורחם עלינו ,אבינו מלכנו
חמֹל על עוללנו וטפנו .ותעזרנו להמשיך קדֻשת ושמחת ניסן על כל השנה
כלה ,ונזכה להיות בשמחה תמיד ,ולהביא תמיד שחוק ושמחה ועֹז וחדוה
בכל המלאכים הקדושים ,ויהיה הוד והדר לפניהם עֹז וחדוה במקומם בכל
השנה כלה ,כמו בחֹדש ניסן .ונזכה תמיד לתן חיזוק ותֹקף להמלאכים
הקדושים על-ידי שמחתנו ,ויתחזקו המלאכים הקדושים תמיד בכל עֹז
ותעצומות .ויבטלו כח השדים והקליפות ,ולא יתנו להם שום יניקה מהשפע
הקדושה היורדת לנו ,עד שנזכה למאכלים ומשקאות
מבֹררים ,ולהנצל על-ידי-זה מטמאת מקרה
לילה ,חס ושלום ,ולהיות קדושים וטהורים
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