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מעלת מצוות הצדקה הוא בלי שיעור ,וכל התורה וכל תקון העולמות
תלוי בזה ,כי הכל נברא בשביל כבודו ,וכל כבודו נתגלה על ידי הצדקה ,שעל
ידה נעשה כלי לקבל השפעת הנֹעם העליון ,שעל ידי זה נעשה הולדה ונתגלה
כבודו ,כמבֹאר בפנים )לקוטי מוהר"ן ב' – סימן ע"א(; ועל כן שקולה צדקה
ככל התורה ֻכלה ,כמאמר רבותינו ז"ל .אבל צריכין להרבות בצדקה מאֹד,
ולבקש מה' יתברך ,שיזכה לקיים מצוות הצדקה כראוי ,שיִ תן הצדקה בלב
שלם למען שמו יתברך באמת ,ושיזמין לו ה' יתברך עניים הגונים לזכות
בהם ,כי עיקר תקון הצדקה שיתגדל כבודו יתברך על ידי זה כנ"ל ,על כן
צריך לכוון בצדקתו רק בשביל כבוד ה' יתברך ,לא בשביל כבוד עצמו ,חס
ושלום .לא כמצוי בכמה אנשים שנותנים צדקה רק למי שיש להם ממשלה
וכבוד בעולם ,ועל כן הצדקה גם להם לכבוד ,ועל עניים הגונים וכשרים
העוסקים בתורה ועבודת ה' באמת ,אינם משגיחים כלל ומעלימין עיניהם
מהם ,נמצא שהצדקה שנותנים הוא רק בשביל כבוד עצמן.
נקדות טובות ,אבל על ידי
ואף על פי שבודאי גם בזֹאת הצדקה יש ֻ
צדקה כזֹאת אין נעשה הכלי הנ"ל בשלמות ,לקבל על ידה שפע נֹעם העליון
בשלמות .ועל כן עיקר תקון הצדקה שתהיה בבחינת מנחה ,שהיא
קרבן עני
שנתינתו ֻמעטת ,ועל כן אינו מתפאר בה ,רק כוונתו
בקרבנו רק לשמים לבד .כמו כן העשיר ,אף על פי
שנותן הרבה לצדקה ,חלילה לו להתגאות בנתינת
הצדקה ולהתכוון בה לכבוד עצמו ,רק אף על פי
שיִ תן לצדקה הון רב ,אף על פי כן יהיה בעיניו
כעני ,כי באמת נגדו יתברך ,הכל עניים ,כמו
שנאמר :מי הקדימני ואשלם ,כי הכל רק ממנו
יתברך ,כמו שנאמר :ממך הכל ומידך נתנו לך.
ועל כן דוד המלך עליו השלום ,בעת שנתן הון
רב לנדבת בית המקדש ,אמר :ואני בעניי הכינותי
וכו' ,כי החזיק כל נתינתו לעניות .וצדקה כזֹאת יקרה
מאֹד ,כי היא בחינת מנחת עני שחביבה מאֹד ,מחמת שכוונתו
רק לשמים ,בלי שום התפארות עצמו כלל ,ועל כן נקראת צדקה כזֹאת בשם
מנחה ,בחינת ) .‰˜„ˆ· ‰ÁÓ È˘È‚Óלקוטי הלכות – הלכות תפילת המנחה
ו'  -אות ד' לפי אוצר היראה  -צדקה וגמילות חסדים ,אות י"ג(
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וזה בחינת חיוב ההודאה על כל היוצאין מהצרה ,שהם ארבעה חייבין
להודות ,שהם :הולכי מדברות וכו' ,ויוצאין מבית האסורים ,וחולה
שנתרפא ,ויורדי הים כשעולין משם ) ֻשלחן ערוך  -סימן ריט(.
כי כל הצרות ,רחמנא לצלן ,הם בחינת גלות השכינה ,כי "בכל צרתם לו
צר" ,כידוע .ועיקר גלות השכינה הוא מה שהעצבות מתגבר על לב ישראל,
בחינת )בראשית ו ,ו( :ויתעצב אל לבו ,כמבֹאר בהתורה "אמצעותא
דעלמא" )לקוטי מוהר"ן א – סימן כד( .שמשם כל התאוות ,בפרט תאות
המשגל ותאות ממון ,שבאין רק מן עצבות ומשם כל הצרות ,רחמנא לצלן.
על כן כשה' יתברך עוזר שיוצאין מן הצרה ,צריכין להביא קרבן תודה.
ועכשיו שאין לנו קרבן ,צריכין להודות בפה בכל לבו ,שזהו בחינת שמחה ,כי
עיקר השמחה הוא ההודאה לה' יתברך ,שזהו עיקר תכלית השמחה של
לעתיד שאז יעסקו רק בתודה והודאה לה' יתברך בשמחה עצומה ,בחינת
)תהלים לג ,ב( :הודו לה' בכינור בנבל עשור זמרו לו ,בחינת עשרה מיני
נגינה .וכמו שכתוב ב"-מזמור לתודה" )שם ק' ,א' ב'(" :הריעו לה' כל הארץ.
עבדו את ה' בשמחה וכו'".
כי זה עיקר התקון של התודה והודאה ,שחייבין להודות כשיוצאין
מהצרה ,לתקן הקלקול שמשם באו הצרות שהוא העצבות כנ"ל ,כדי
שמעתה נזכה להנצל מכל הצרות על ידי תֹקף השמחה ,עד שנזכה לכל
התקונים ,להשיג אור הנ"ל ,שהוא עיקר התכלית ,כמו שכתוב שם )לקוטי
מוהר"ן א – סימן כד( .ועל כן כל הקרבנות בטלין חוץ מקרבן תודה )ויקרא
רבה פ"ט ,ז .פכ"ז ,י"ב(:


ובשביל זה מביאין בקרבן תודה ארבעה מיני לחם ,וכל אחד
עשרה חלות )מנחות דף עבודה זרה ,רש"י ויקרא ז ,יב( .כי עיקר
העצבות נאחז בהלחם ,בבחינת )בראשית ג ,יז יט( :בעצבון תאכלנה
בזעת אפיך תאכל לחם .ולהפך עיקר תקון האכילה על ידי שמחה,
בבחינת )קֹהלת ט ,ז( :אכֹל בשמחה לחמך ,בחינת )שם ח ,טו( :לאכֹל
ולשתות ולשמוח וכו' .ועל כן הם עשרה חלות מכל מין כנגד בחינת
עשרה מיני נגינה ,שהם מקור וכלל כל השמחות) .לקוטי הלכות –
הלכות הודאה ו' – אותיות ב' ג'(
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יש שני מיני קליפות ,היינו בחינת קליפת לבן ובחינת קליפת עשו,
ומקליפות לבן נמשכין העוונות שבשוגג ,שנעשין על ידי שכחה ובלבול הדעת,
ומקלפת עשו נמשכין הזדונות .והנה ,אף על פי שבודאי עוון מזיד חמור
ופוגם יותר מהשוגג ,אף על פי כן בנקל יותר להתגבר כנגדו ולמנֹע עצמו
ממנו מאחר שיודע שהוא עברה; אבל מקליפת לבן שמכשיל את האדם
בשגגות ,מזה קשה מאֹד להנצל ,כי מערבב ומבלבל את הדעת עד שנכשל
ממילא ,ועל כן צריך סיוע דלעלא להנצל מזה .ועל ידי שנזהרין
בשלמות מאסור חלב ,על ידי זה נצולין מקליפת לבן; ועל
ידי שנזהרין בשלמות מאסור אכילת דם ,על ידי זה
נצולין מקליפת עשו) .לקוטי הלכות  -הלכות חלב
א' ,אותיות ה' ו' לפי אוצר היראה  -אמת וצדק,
אות צ"ב(
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  ..אני אין לי כסף כלל ,הכסף שלי הוא
רק של רבנו .אני לא משתמש עם הכסף שאני מקבל
לאמי .נותנים לי כמו שנותנים לכל
מהממשלה ,מבטוח ֻ
הזקנים ,בכל חֹדש .כל הכסף שאני מקבל ֻ -כלו ֻמקדש על
הדפוס של ספרי רבנו ,אני לא מקבל מזה כלום! ה' יתברך יודע ועד שאני
מוכן ומזֻמן למסֹר את חיי וממוני וכל אשר לי בשביל עסק זה ,לקרב איזה
נפש ישראלי לה' יתברך ,או על-כל-פנים להכניס בו איזה הרהור תשובה,
אפילו רק לרגע אחד בלבד!
אנחנו צריכים למסֹר כל נפשנו וזרענו על זה ,שיהיה בכל מקום ספרי
גאלה כזה שלא היה מעולם! אנחנו
הגאלה השלמהֻ ,
רבנו ז"ל ,אז יהיה ֻ
צריכים למסֹר נפשנו ובנינו ומשפחותינו וכל כחנו  -הכל רבנו הקדוש!
אוי ווי ,אוי ווי ..מה שיהיה עכשיו ,מה שלא היה בכל הדורות ,מיום
בריאת העולם עוד לא היה אור כזה .עכשיו העולם יתקרבו לרבנו ויראו כמה
גאלה שלמה
אנחנו צריכים לרבנו! כל הספרים של רבנו ,כל דבור שלו הוא ֻ
הגאלה של
שלנו ,כל דבור שלו .זה דבר חדש ,עוד לא היה בעולם סימן על ֻ
הגאלה! אבל הכל מאת ה'.
עכשיו .אם העולם היה מקבל את זה  -היה כבר ֻ
על-כל-פנים ,עכשיו ,אנחנו צריכים למסֹר נפשנו להדפיס ולהכניס דברי רבנו
בעולם ,להכניס בלבנו ובעינינו בכל כחנו לרבנו הקדוש ,ולסמֹך עליו מה
שהוא אומר  -הכל!
לא נוכל לחיות ולא לאכֹל .איך אנחנו יכולים לנוח ולישן בצער ובצרות
כאלה של עם ישראל!
זה אני ראיתי מרבי ישראל קארדונר ,ואני הרגשתי מקֹדם יותר מהיום
הצרות ,ואם מצאתי מישהו שרוצה להתקרב לרבנו  -מסרתי את נפשי ,לא
הסתכלתי על פרנסה ,לא על המשפחה  -רק לקרב אותו ,אין רחמנות יותר
הגאלה .זה דבר ידוע
גדול מזה .אפילו אחד שמתקרב לרבנו זה התקרבות ֻ
לכל.

לעתיד יהיה כל
העולם אנשי ברסלב ...
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כשהייתי צעיר ,דברתי הרבה מרבנו עם העולם ,וברוך ה' היה הרבה
 אמירת ההגדה בליל הסדר של פסח
בעלי-תשובה אמתיים ,וגם עכשיו אני עושה כל מה שאפשר .זה עיקר השֹרש
מסגלת לתקון הברית )לקוטי מוהר"ן א'  -סימן כ' ,אות י'( .על כן צריך
ֻ
והתקון של כל ישראל ,של כל אחד ואחד כמו שהוא ,והוא מרפא ומחזק
לומר את ההגדה בקול חזק ובהתעוררות רבה .כי אמירת ההגדה בקול חזק
ומחיה אותנו .אין לתאר ,אין לשער.
מעוררת את הדעת ,ועל ידי זה זוכים להתגלות הדעת .היינו להבין בדעת זו
אני דברתי אתך קצת ,אבל אני  -חסר לי עוד עוד עוד עוד .אוי ,אם יש
הגאלה .כי גלות
את שצריך להבין באמת .וכשזוכים לדעת אמתי ,הוא עיקר ֻ
לנו רק דף אחד מ'לקוטי תפלות'...
מצרים נגרם על ידי פגם הברית ,ועל ידי פגם הברית נפגמת הדעת רחמנא
כל דבור של רבנו ז"ל הוא כל התורה וכל המצוות וכל טוב!
לצלן .אבל על ידי ספור הנסים והנפלאות של יציאת מצרים ,זוכים לתקון
רבנו הקדוש הוא עיקר הכל ,עיקר התורה ,עיקר האמונה ,עיקר
הגאלה .גם על ידי שתיית מצוות ארבע
הברית ,תקון הדעת ,וזה עיקר ֻ
התשובה ,עיקר הכל .הוא מרפא ,מחזק ,והוא אמר שהוא יכול לרפאות
כוסות יין בפסח ,זוכים לתקון הדעת ,תקון הברית .מסעיף זה יכולים ללמֹד
אפילו חולה שאין לו רפואה!
בשלחן ערוך,
כמה צריך להזהר בכל מנהג קדוש מן המנהגים המבֹארים ֻ
הגאלה ,כל דבור של ה'ספורי מעשיות' ,של 'לקוטי מוהר"ן',
העיקר זה ֻ
בהנהגת סדר פסח .כי על ידי כל מנהג ומנהג הנהוג בליל הסדר ,זוכים לתקון
'לקוטי הלכות' .עכשיו יהיה ספרים על ספרים לאלפים ,בשביל כל העולם
מיֻחד ,ובפרט לתקון הברית ,שזה כלל כל התקונים ,כמבֹאר בלקוטי מוהר"ן
יהיה ספרים .יהיה אור כזה בעולם שלא היה מעולם ,משיח כבר ימצא הכל
חלק א' סימן כ"ט.
מוכן ומזֻמן...
 בימי הפסח צריך להתפלל בקול אדיר וחזק ,כי התפלה בזעקה
מסגלת לתקון
מסגלת לתקון הברית .כשם שאמירת ההגדה בקול גדול ֻ
ֻ
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הברית ,כמבֹאר בלקוטי הלכות.
מקשר יותר לרבנו
בשביל מה? שיהיה חייל אצל רבנו .כל מה שיהיה ֻ
  ...ותהיה בעזרנו ,שנזכה לקבל עלינו קדֻשת חג הפסח בקדֻשה נוראה
וילך בדרכי רבנו ,אז הוא יביא יותר הרבה חיילים לרבנו.
ועצומה ובשמחה וחדוה גדולה .ונזכה לקיים מצוות ארבע כוסות של יין של
כשיבוא משיח ,יהיה חתונה יפה .יהיה שמחה כזו ,יספרו מכל אחד מה
פסח בשלמות הראוי ,בקדֻשה ובטהרה גדולה .ותפתח לנו אור הדעת,
שעבר עליו .התלמידים של רבנו הם חיילים כאלה ,הם גבורים כאלה ..הם
ותשפיע עלינו אור קדֻשת המוחין העליונים ,שנזכה שיהיו נמשכין עלינו
נלחמים עם כל העולם .גבורים! וגם-כן רבנו הקדוש אמר" :להתקרב אלי,
בפסח כל המוחין הקדושים ,מוחין דגדלות ומוחין דקטנות.
זה קשה מאֹד ,זה יותר מחצות!"
 ונזכה לסדר הסדר של פסח בקדֻשה גדולה כראוי ,ותעזרנו לומר
אוי יוי יוי ,זה הכל יהיה מעשיות ,והמעשיות יספרו בביאת המשיח.
ההגדה בקול רם ,בכוונה גדולה ונוראה ,ובשמחה וחדוה רבה ועצומה,
רבנו הקדוש אמר" :כשיבוא משיח יהיה הרבה מעשיות מכל אחד מאנשי,
ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמרץ ,בקדֻשה ובטהרה גדולה ,עד שהקול
יהיה הרבה מעשיות" .אחד מאנשי רבנו שקול כנגד כל העולם עם כל
הגדולים .הבעל-שם-טוב הקדוש היה לו ששים תלמידים גבוריםֻ ,כלם היה
יעורר הכוונה ,עד שאזכה על-ידי זה לתקון הברית ולתקון הדעת בשלמות
באמת ,עד שאזכה לבֹא לחדושי תורה אמתיים,
להם רוח הקודש והיו צדיקים קדושים מאֹד,
רבנו הקדוש דבר מזה .כשרבנו הקדוש בא מארץ
ואזכה להמשיך תמיד דבורים חמים כגחלי אש על-
אמר
ידי תפלה ותחנונים .ותזכני להתפלל אליך
ישראל ,הוא אמר" :הבעל-שם-טוב היה לו ששים
בהתקשרות נשמות ישראל ,שתהיה תפלתנו תפלת
תלמידים והם היו ששים גבורים .אני צריך גם-כן
רבנוהקדוש:
רבים ולא תמאס את תפלתנו ,כמו שכתוב :הן אל
ששים גבורים" .נו ,כתוב "רצון יראיו יעשה" ,אז
''רקתנוליאתלבכם
כביר ולא ימאס .ויתוסף ויתגדל למעלה תוספות
מדוע לא היה לרבנו ששים גבורים ,ששים
קדֻשה רבה ועצומה על-ידי תפלתנו ,ועל-ידי-זה
תלמידים? אז אני אמרתי שרבנו הקדוש מגלה,
ואוליךאתכםבדרךחדשה
נזכה להמשיך באורי התורה מלב העליון אשר שם
מרמז לנו שהיה לנו רבי נתן  -אחד ,והוא היה שקול
אשרהלכובהאבותינו,
כתובים כל באורי התורה) ..לקוטי תפילות א' –
כנגד כל הגבורים .רבנו הקדוש אמר מה שהוא
אברהםויצחקויעקב
מתוך תפילה כ'(
צריך  -והיה לו ,היה לו רבי נתן!..

)עצות המבוארות  -פסח ,ג-ד(



)התקרבות ר' ישראל אודסר לרבנו ז"ל(
☺  ...ובצפת ,התחילה

ואעפ"כהיא
דרךחדשה''

מלחמה חדשה מצד חותני והמשפחה ומצד נכבדי
העיר והשוחטים ,והגעתי לשפלות כזאת שפרחחי העיר היו זורקים בי
אבנים וקליפות ,והיו קוראים אחרי מילות גנאי .ואני כמעט שיצאתי
מדעתי .משראה חותני כך הפעיל לחץ על אשתי נשמתה עדן ,שתתגרש ממני.
אבל היא אמרה .‰È‰È ÍÎÂ È˜ÏÁ ‰Ê :ואני ראיתי בזה חסד גדול מאת ה'
יתברך.
☺ נאלצנו למצוא מקום ,שנוכל לחיות באין מפריע ,והנה על-יד בית ר'
ישראל היה חדר קטן .ר' ישראל זכרונו לברכה שכר החדר בשבילנו ,והוא
היה בשבילנו האב והאם והדואג לכל מחסורינו .הוא עצמו היה אוכל פירורי
לחם ,אבל בשבילנו דאג שיהיה לנו מן המובחר.
☺ אבל השנים אלו של התקיעת כף ,היו שנות חיים אמיתיים ,שלא
מעלמא הדין ]מהעולם הזה[ ,עד שהתחיל ר' ישראל לומר לי ,שהוא מרגיש
שזמנו קרוב ליפטר מזה העולם .והוא רואה בעיניו ,שעתיד לירד לעולם
חושך גדול של האמונה שאין לשער ודיבר על כאב זה ,המדאיב לבו ועל
הצער הגדול שהוא מרגיש .ואני לא יכולתי להשלים עם זה ,כיצד יעשה ה'
יתברך דבר כזה ,בעיצומה של העבודה שלנו .אבל ראיתי שהוא צודק ,וכל
פעם שהיה מרגיש לא טוב ,היה חושב שהנה קרוב קיצו והוא נפרד מן
העולם .ובתוך אותן חמש השנים של התקיעת כף ,עברו עלינו כל כך הרבה
נסיונות ,והיה אז רעב ומלחמה ,ולא זכיתי ללמוד הרבה ממנו ,אבל עצם
היותי עמו ,היה לימוד גדול ועצום .ראיתי את האמונה והביטחון והמידות
היקרות ,שמהן יש לי די לכל ימי חיי ,ומזה מוצאת נשמתי חיות להחזיק
אותי ,ומזה אני תמיד יודע יותר ויותר על רבנו רבי נחמן זכרונו לברכה.
☺ כשהאנגלים נכנסו לטבריא ,היתה אז מגפה של חולי רע )ה'
ישמרנו( ,וכל ילדיו של ר' ישראל נפטרו במגפה ,ונשאר לו הבן האחרון שהיה
כבן י"ב .ר' ישראל קיבל הפורענות בעוז ובביטחון .בסוף נפטר אף הוא ואמר
שהוא לוקח אתו את המגפה ותעצר המגפה .וכך היה .ונשארתי כערער
בערבה .אחרי זמן הייתי נוסע לירושלים ,כדי לקבל את תורת החסידות
)('‰ ˙¯ÊÚ· ‡Â·È Í˘Ó‰
מזקני ברסלב שהיו שם ,שהיו אנשים יקרים מאד ...

)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב יב  -המשך(

  ..הצדיק האמת שהוא
הבעל-תפלה ,העוסק לקרב בני-אדם לה' יתברך,
יושב עם אנשיו חוץ לישוב ,היינו כי כל ישיבתו והנהגותיו הוא בודאי ההפוך
ממש מדרכי הישוב אשר רוב מעשיהם תֹהו ,ורודפים אחר המותרות
וטרודים בהבלי הזמן .אבל הצדיק עם אנשיו הם רחוקים מכל זה לגמרי
ומסתפקים במה שיש להם ,ובפרט על בגדים ומלבושים אינם מקפידים
כלל ,והם כיושבים חוץ לישוב לגמרי ממש בכל דעותיהם והנהגותיהם,
ועוסקים רק בתפלה ושירות ותשבחות לה' יתברך ותשובה וודויים
ותעניתים וכו' .ואצל אלו האנשים ,כל העבודה הגדולה שבעבודת ה' ,שנדמה
לרֹב העולם לדבר קשה מאֹד לקבל על עצמם עבודה כזֹאת ,אבל אצלם כל
זה יקר מכל התענוגים שבעולם ,כי יש להם תענוג מן הסגוף הגדול או
מתענית וכיוצא ,יותר מכל התענוגים שבעולם .אך אף-על-פי שהם יושבים
חוץ לישוב ,אף-על-פי כן נכנסים גם-כן בכל פעם אל הישוב ,כדי לקרב עוד
בני-אדם לעבודת ה' יתברך.
יש מאכלים כאלו )מסתמא הם רוחניים( ,שכשזוכים לאכֹל ולטעֹם
מאלו המאכלים ,משליכין תכף תאוות ממון ,ומרגישים גודל הסרחון של
ממון שהוא מסריח כצואה ממש ,עד שמתביישין מאֹד עם הממון ,והממון
הוא הבושה הגדולה מכל הבושות ,וכל מי שיש לו יותר ממון הוא מתבייש
ביותר ,וגם הקטנים במעלה וחסרי הממון מתביישים בעצמם גם-כן על
שהיו קטנים כל-כך בעיני עצמם מחמת חסרון הממון ,כי עתה נתגלה להם
שאדרבא הממון הוא עיקר הבושה .ועל-כן העשירים מתביישים עוד ביותר
וטומנים עצמם במחלות עפר מגודל הבושה שמתביישים אחד מחברו ,עד
שאינם יכולים להרים פניהם כלל מפני הבושה ,כי מאכלים אלו יש להם
סגֻלה זו שעל-ידם ממאסין בממון בתכלית המאוס ,ומשליכין אלילי כספם
ואלילי זהבם ,כמו שיהיה לעתידÂÓÂÏ˘Ï ¯È˙ÚÓÂ „ÈÓ˙ ·ÂËÏ Â¯ÈÎÊÓ‰ .
¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ‰
.Â˙ÁÏˆ‰Â
תרומות בכל סניפי הדואר ,חשבון מספר 89-2255-7
מערכת  054-8429006או 054-8484486
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