עלון תרס"א

בס"ד

לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל
ויקרא אל מֹשה) ...ויקרא א' ,א'(
וזה בחינת ויקרא אל מֹשה הדא הוא דכתיב שמע ישראל וכו' )מאמר
מרדכי – פרשת ויקרא( כי זה המקרא נאמר אחר גמר הקמת המשכן
המבֹאר בכל הסדרים הקודמים בספר שמות עד שמסים ובבֹא מֹשה אל
אֹהל מועד וישמע את הקול וכו' ואחר כך מתחיל ויקרא אל מֹשה וידבר
ה' אליו .ויקרא הוא לשון סתום ונעלם כי לֹא נאמר כלל מי קרא אותו כי
מרמז על ההוא טמיר ונעלם שהוא למעלה מכל השמות שמשם קרא אותו
ואחר כך וידבר ה' אליו כי אחר כך נתלבש בבחינת שמותיו הקדושים
ודבר עמו .וזה בחינת אלף זעירא דויקרא שמרמז על אלף אורות שנעלמו
ממנו על ידי חטא העגל שמחזירים לו בכל שבת שזהו בחינת ישמח מֹשה
וכו' כמובא הינו כי אחר החטא נעלמו ממנו כמה אורות על כן אי אפשר
לקבל האור כי אם דרך כמה בחינות שזהו בחינת ויקרא אל מֹשה ואחר
כך וידבר ה' אליו כי צריך להקדים הקריאה להדבור כמו שאמרו רבותינו
ז"ל לכל דברות וכו' כי אי אפשר לקבל האור בפעם אחד רק צריך
להקדים הקריאה ולהלביש ולמעט האור עד שיקבל הדבור.
וזהו הדא הוא דכתיב שמע ישראל וגו' הינו כי כשרצה
מֹשה לגלות לישראל יחודו ואחדותו יתברך התחיל
מקדם בתבות שמע ישראל ואחר כך אמר ה' אלֹקינו
ה' אחד ולֹא אמר תכף ה' אלֹקינו וכו' בזה הורה
שאי אפשר להכלל באחדותו יתברך כי אם על
ידי בחינת שמיעה בחינת שמע ישראל דהינו
שצריכין לשמֹע ולדבק עצמו היטב אליו
יתברך ולבטל עצמו לגמרי ואז יכול להמשיך
על עצמו אחדותו ויחודו יתברך וזהו שמע
ישראל שמע דיקא בחינת דבקות ובטול אל
האין סוף ועל ידי זה יהיה נמשך עליך אמונת
אחדותו יתברך בחינת ה' אלֹקינו ה' אחד...
ומקשר היטב דברי הפליאה הנ"ל
ועתה מובן ֻ
שמקשר פסוק שמע ישראל לפסוק ויקרא אל מֹשה
כי הם בחינה אחת ממש כי ויקרא אל מֹשה ואחר כך
וידבר ה' אליו שזהו מחמת שצריכין לקבל האור דרך כמה מדרגות
והתלבשות מנשמע לנעשה וזהו בעצמו בחינת שמע ישראל וכו' שצריכין
מקדם לשמֹע ולהכין עצמנו היטב ולבטל ולדבק עצמנו אל אור האין סוף
ועל ידי זה נמשך עלינו אמונת אחדותו יתברך בשלמות) ...לקוטי הלכות
– הלכות מעקה ושמירת נפש ד'  -אות ז'(

אם עולה קרבנו ...

)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 –
שעולה מכפר ההרהור .כי יש בחינת )תהלים לח( :לבי סחרחר; כי
יש קליפה ,שהיא מעקמת ומסבבת הלב בעקומים וסבובים ובלבולים
הרבה ,והיא בחינת קלפת 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 תקונו ,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 ותקונו כנ"ל ,והבן
היטב) .לקוטי מוהר"ן ב' – סימן י"ב ,עיין שם(

טוב להגיד ולשיר

ונפש כי תקריב קרבן מנחה

) ...ויקרא ב' ,א'(

וכמו שפרש רש"י )ע"פ מנחות קד :(:לֹא נאמר נפש אלא במנחה ,מי
דרכו להקריב מנחה ,עני ,מעלה אני עליו כאלו 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 ,(.הינו 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 הינו 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' ,דהינו
בחינת קרבן מנחה שהוא בחינת נפש בחינת רצון) .לקוטי הלכות –
הלכות ברכת הריח ה'  -אות ח'(

מלח ברית אלקיך

) ...ויקרא 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 דיקא ,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(

 על ידי שמחת פורים במחיאת
כפים ורקודים ,הינו על ידי ההתחזקות בימי הפורים בשמחה גדולה
ורבה ,עד כדי רקודים ומחיאת כפים ,זוכה להמשיך על עצמו קבלת
התורה בנגלה ובנסתר ,שזוהי הארה נפלאה של מרדכי ואסתר .הינו
שזוכה להתעוררות גדולה וחשק עצום לקיים את מצוות התורה שבנגלה,
ולהבין באמת ולקיים סודות וחכמות אמתיות שבתורת הנסתר .עוד זוכה
לקיים מצות ספירת העֹמר כראוי .גם על ידי שמחת פורים כראוי ,זוכה
להכניע את קלפת המן עמלק ימח שמו ,הינו התאוות ומדות רעות ,שהן
מכֻנות קלפת המן עמלק .ועל ידי שמחת פורים כראוי מתבטלים גאוה
ועבודה זרה וכפירות ,וזוכה לאמונה גדולה ולחכמה דקדֻשה ,ולחיים
ואריכות ימים ,ונמתקים ובטלים כל מיני דינים וגזרות רעות מישראל
)עצות המבוארות – מועדי ה' – פורים ,אות א'(.
  ...ותעזרני ברחמיך לקיים ולקבל את ימי הפורים בשמחה גדולה,
ונזכה שימשך קדֻשת הארת פורים ,קדֻשת מרדכי ואסתר ,עלינו ועל זרענו
ועל כל עמך בית ישראל .ונזכה לקיים כל המצות הנוהגות בפורים
בקדֻשה ובטהרה ובלב טוב ובשמחה גדולה .ותתן שמחה בלבנו עד
שתתפשט השמחה בידינו ורגלינו ,ונזכה אז להמחאת כף ורקודין דקדֻשה
בשמחה גדולה לשמך באמת) ...לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה י'(.

ליהודים היתה אורה ושמחה ...

לזכות לכל הישועות

)כוכבי אור – להודיע ,א-ד(

)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב לח(

לכבוד מחמד עיני ,הנותן את נפשו ומֹחו ולבו לדרֹך
  ...להודיע לדורות שהשלֹשה דברים האלה יסודות
בנתיבי החכמה והמדע של החכם האמת נחל נובע שגלה חכמה חדשה
העקריים בהשארת אדמו"ר זצ"ל כפי המובן בזה מדברי מוהרנ"ת ז"ל:
עלאה דעלאה על כל עלאין להאיר עיני ישראל לראות הפתחים איך לצאת
• אספתנו על רֹאש השנה ,שבזה ממילא כלול גם אמירת העשרה
מן החשך והשקר ומשטף מימי המבול של כפירה ואמונה של שטות
קפיטל תהלים על ציונו הקדוש.
וטעות ושוא ושקר והבל שבהבל של נביאי השקר עזי פנים ככלבים
• עסק ההדפסה.
המחריבים ומאבדים את העולם.
• והדלקת הנר תמיד על ציונו הקדוש.
 על אודות אספתנו בימי רֹאש השנה הקדושים אמר פעם אחת
מעֹצם אהבתי ותשוקתי החזקה לגלות ולהודיע ולהאיר בלב החפץ
לבנו ר' יצחק ז"ל הנ"ל בזה הלשון :אני מקוה שיתקיים הדבר עד ביאת
ברפואת נפשו באמת ,שמתי אל לבי לכתב לך גם בעֹצם רבוי מצוקתי
הגואל צדק ,אבל אף על פי כן מי יודע חס ושלום מה שיעבֹר בזה )מגודל
אשר אי אפשר לבאר .כעת אין דעתי צלולה ואין עמי דברים מחמת
ועֹצם הקטרוגים המתעוררים ומתגברים על זה בכל עת( אולי חס ושלום
היסורים הקשים העוברים עלי ,אך מאהבתך אשר בלבי הכרחתי עצמי
ימנעו ולֹא יניחו חס ושלום בשום אֹפן לבֹא לשם ...אומר אני :שאתה
לדבר עמך לטובתך הנצחית ,כי אני יודע שלבך בפנימיות נכסף מאֹד
תמיד תהיה ברֹאש השנה באומן ,וערב רֹאש השנה העמד את עצמך אפילו להתקרב לה' יתברך באמת רק הבלי העולם מבדילים בינינו ובין הדרך
בשוק ,באיזה מקום שרואים משם בית ציונו הקדוש ,ותֹאמר שם העשרה
האמת ,ואני צריך לבקש הרבה מה' יתברך שישים מלים בפי באֹפן
קפיטיל תהלים ]תיקון הכללי[ ,ואחר כך תתפלל שם באומין ברֹאש השנה
שאפעל למען ייטיב לך לעד.
אפילו באיזה עזרה של בית המדרש וכן תנהֹג כל ימי חייך.
ה' יתברך ברֹב מצפוני סתרי דרכיו והנהגותיו הנעלמים מכל רעיון
 עוד אמר פעם אחת אודות הנסיעה לאומין על רֹאש השנה ,שאם
ומכל חקר ,המטיר על הארץ גשם שוטף וזרם מים של כפירות
מחפה בסכינים הייתי רוחש על ידי ורגלי כדי לבֹא לשם
היה הדרך לשם ֻ
ואפיקורסות מארֻבות השמים אשר פתח בימים האלה ,עד אשר נתכסו
על רֹאש השנה.
כל ההרים הגבוהים שהם הנכבדים ואנשי השם ,ועל כל זה ברֹב חמלתו
 שמעתי מר' נחמן בן ר' שכנא ז"ל ששמע לעניין נסיעת רֹאש השנה הקדים רפואה למחלתנו ושלח לנו בדורותינו אלה את הצדיק האמת
וכו' ,והיוצא מדבריו הקדושים שכל נסיעה ונסיעה של כל אחד ואחד שהוא ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו ,וצוה לו לבנות התבה של האמת
יהיה לה חלק בקץ הגאולה ]אמר המעתיק :שמעתי שפעם אחת בלילה
והאמונה אשר כל מי שחפץ בחיים ורוצה להנצל מהמבול של
הראשונה של רֹאש השנה באומין אחר תפילת ערבית והוא האריך
האפיקורסות ,מחבלו של משיח ,בוא יבוא בחדריו ויסגר בדלתותיו
מאֹד בתפלתו ,ואחר התפילה נתלהב מאֹד ואמר לאנשיו:
ויחבא ויחסה בצלו ,בצל החכמה והדעת .מי יהלל ,מי ימלל עֹצם
כשאנחנו מתקבצים לכאן ,בוודאי גם רבנו ז"ל אתנו פה
נשגבות גבורותיו ונוראותיו אשר הפליא בפלאי נפלאותיו
ביחד ,וכשרבנו ז"ל פה בוודאי כל השבעה רועים הם גם
להראות ולגלות בעולם הדר תפארת התגלות תורותיו
אין
כן אתנו פה .ויצעק בקולו :אני מאמין כמו ממש שאני
ומעשיותיו הנוראים השתולים ונטועים בגן ה'
צדקה
רואה אותם[.
ונמשכים ונובעים משרשי התורה שבכתב ובעל-
נחשבתכמו
פה ,ונלקחים משדה החכמה העליונה עלאה
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל(
דעלאה דאוריתא נפקת מתמן ,להכין
צדקתהדפוס...
 ...איי ,רבנו הקדוש
ולהזמין טרף ומזון לכל נפשות ישראל,
בכל סניפי הדואר  -חשבון
הוא גילה לנו 'ספורי מעשיות' כאלה ..לֹא
מזונא דנשמתא ורוחא ונפשא ,שיתענגו
89-2255-7
היה מיום בריאת העולם ,לֹא היה 'ספורי
ויתעדנו בנעימת החכמה והתבונה הרוחניות
מעשיות'.
גאלתנו
דרוחניות הנאמנים ומועילים לעד ,להצמיח ֻ
תזכו
אם לֹא היה 'ספורי מעשיות' בעולם ,עוד לֹא היה
ופדות נפשנו.
למצוות
כלום .בלי ה'ספורי מעשיות'  -כל העולם לֹא כלום!
הצדיק האמת מטהר אותנו מאבי אבות הטמאה של
'ספורי מעשיות' כאלה ,כל דבור הוא שוה ..כל דבור אין
כפירות ומינות ואמונות כזביות של הצבועים השקרנים
לשלם ואין להשיג ואין לקנות .כל דבור ודבור שגילה רבנו
הרודפים אחר כבוד והתנשאות וחולקים על הצדיק האמת בגאוה
הקדוש ,תורה כזו' ,ספורי מעשיות' כאלה ,כל דבור של ה'ספורי
בחצפא ועזות מצח להרחיק ולהפריד נפשות ישראל
ובוז ,ולוחמים ֻ
מעשיות' הוא כל חיותנו ,כל חיינו ,כל ..הכל .הבנים והכסף והכל .הכל
מהצדיק שהוא עיקר מקור ושורש חיותם וישועתם ,שזהו עוון פלילי
של השם יתברך.
מאֹד יותר מכל עברות החמורות שבתורה ,כי על-ידי זה הם גורמים כל
אהה! וכיוון שרבנו הקדוש בא לעולם והוא גילה 'ספורי מעשיות'
הכפירות ואפיקורסות ומשחירים ומאבדים את העולם ,ועל ידם כל
כאלה ,אז אנחנו מצחקים מכל העולם!
והחרבנות שבא על ישראל.
הצרות ֻ
העולם כבר נברא ונעשה מה שנעשה...
עיקר חטא העגל שהוא בחינת כפירות ואמונות כזביות הוא על-ידי
הוא תיקן העולם ,הוא נתן לנו תורה קדושה כזה ,ונתן לנו כל חיותנו
שפגמו בכבוד הצדיק האמת שדבריו חיים וקיימים לעד וצריכים לקיים
 התורה .עד רבנו לֹא היה כלום ,לֹא היה 'ספורי מעשיות' ולֹא 'לקוטידברי תורתו לנצח תמיד ,כי דבריו הם דברי ה' ממש אשר הם קימים
מוהר"ן' ולֹא 'לקוטי הלכות'' ,קצור לקוטי מוהר"ן'' ,לקוטי עצות'.
לעולם ,כמו שכתוב" :ודבר אלֹקינו יקום לעולם".
רבנו הקדוש אמר" :יש כבר בעולם ה'לקוטי מוהר"ן' ,אז העולם לֹא
אני בוטח וסומך עצמי על מדת טובך הגדול לבקש חנינה ומחילה,
יחרב!"
סליחה וכפרה ,אולי עשיתי איזה דבר בשגגה נגד רצונך וגרמתי לך צער
תורה חדשה שלא נתגלתה מעולם .עוד לֹא היה בעולם תורות כאלו,
או שפגמתי חס ושלום בלי דעת בלי כונה בכבודך ,חמדת לבי ימחֹל לי על
מעשיות כאלו ,תלמידים כאלה ..רבי נתן ,תלמיד רבנו הקדוש .היש לשער זה בלב שלם.
השמחה שיהיה כשיבוא משיח צדקנו? אז יהיה כל העולם מלא שמחה,
בעל הרחמים ישמח וירפא נפשך ויחזק כחך ובריאותך לאֹרך ימים
ירקדו כולם .יש לנו כבר 'ספורי מעשיות' ,זה שוה יותר מכל העולם ,כל
בגשמיות ורוחניות ,ויוסף לך חיים ואריכת ימים ושנים טובים לראות
דבור שוה יותר מכל העולם .נו ,איזה שמחה זה!
בטוב ה' ונֹעם זיוו.
עד רבנו עוד לֹא היה המעשה של ה'בעל-תפילה' ,המעשיות של ה'שבע
ישראל דב אודסר
בעטלירס' ,כל המעשיות  -לֹא היה .רבנו הקדוש גילה שיש .השם יתברך
גדול מאֹד ויש לו מעשיות כאלה .עוד יהיה שמחה כזה בעולם שלא רואים
מה שיש דבר כזה בעולם .מה יש לנו לדאֹג? אתה צריך להיות שמח מאֹד,
יש לנו כבר עכשיו 'ספורי מעשיות' כאלה' ,לקוטי מוהר"ן כזה' ,לקוטי
עצות' ,מה שיש לנו ..אוצרות כאלה שהם החיות של כל העולם .כל
מנויפרטילשנה)עלוןאחדלכלשבת(,בדיוורישירלבית₪120:
חיותנו בכל דבור ודבור של המעשיות ,של התורות .החיות של כל העולם.
הקדשתעלוניםלעילוינשמתקרוביםאורפואהשלימהוכל
כל דבור של ספרי רבנו  -זהו העולם .זהו החיות .אבל בלי זה אין שום
הישועות₪200:ל1000-עלונים
חיות כלל .אוי ווי ,אוי ווי ,איפֹה העולם ,מה זה ,איזה עולם זה...
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