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כן  ועל. לםת ֻכורש כל הנפשכי הוא שֹ', ם כל חיֵא'ד הוא בחינת והכב

ת וד מביא נפשואזי הכב, ד בשלמותוכין לקבל ולהמשיך הכבוכשז
כין להמשיך וואין ז, ד חדש להאדםואך לפעמים כשבא כב. תוחדש

, םוחס ושל, תו נפשסף אליוואזי הוא א, ד בשלמותוולקבל הכב
כן בכל עת שרצה השם  ועל. םוחס ושל, תוידי זה נפש ונסתלקין על

, ן לא היה זמן הגֻאלה בשלמותאך עדִי, ד דקֻדשהויתברך להגדיל הכב
קדש וִנ"וזה בחינת . דוש השםת ישראל על ִקומותו נפשהיה בהכרח שָּי

 התגלות בחינת, ד דקֻדשהוקר הכבכי ִע, הנאמר בהקמת המשכן" דיובכב
מלא את ' ד הווכב: " שכתובוכמ, המקדש היה במשכן ובית, ד השםוכב

אך מחמת שגם אז לא נתתקן ". מלא את הבית' ד הווכב: "וכן, "המשכן
מזה נמשך , ד בשלמותון בחינת הכבולא נתתקן עדִי, ן חטא העגלעדִי

ד ונאספו אז אל הכב, ד לישראל בעת הקמת המשכןושבזמן שבא הכב
ד וכי הכב, שהם נדב ואביהוא שנסתלקו אז, ת מאֹדושוקד תושני נפש

  , "דיוונקדש בכב"וזה בחינת ". יאספך' ד הוכב"בחינת , אספם אליו
. שנאמר על הסתלקות נדב ואביהוא בעת הקמת המשכן

ן וומזה נמשך גם מיתת ֻעזא בעת שנשא דוד את האר
כן מה שקדם שנתגלה  ומזה נמשך גם, ומולמק

קר ששם ִע, בימי דודהמקדש  ם הביתומק
ל ור גדֶבלה ֶּדהיה תִח,  יתברךודוהתגלות כב

וכל זה , ת מישראלוונאספו כמה אלפים נפש
ואז , ד בשלמותון הכבמחמת שלא נתתקן עדִי

תא ון להדינים והסטרא דמיש אחיזה עדִי
  . םוחס ושל, דובהכב

מתגברים הם , לוד גדוכן בעת שבא כב ועל
ת אל וו נפשרמים שיסתלקום וגואז חס ושל

שנהרגו , להוומזה נמשך ההרגה הגד. דוהכב
 יתברך ות מישראל על קֻדשת שמוכמה אלפים נפש

קא מחמת שהיה אז עת יוזה די, כידוע, ח"בשנת ת
ד לישראל וחזר הכבנו שֻיידהי, א משיחוהפקידה שיב

  לה שהתנבאו וש מהפקידה והישועה הגדוהר הקדכמובא בזֹ, בשלמות
ן לא נתברר ומחמת שעדִי. ח"תפקידת שנת נים על והתנאים הקדמ

לה וולא זכו אז ישראל לקבל הארת הישועה הגד, ד בשלמותוהכב
כן אסף אליו  על, ת אז בשלמותוד שהיה צריך להתגלווהתגלות הכב

ד וכב"שזה בחינת , דוש השםת שנהרגו על ִקוד אז כמה אלפים נפשוהכב
לה לגֻאלה והכנה גד היה ווזה בעצמ, בהו לטוובאמת גם ז". יאספך' ה

ת שנהרגו ומתו על וכי כל הנפש, א במהרה בימינוושלמה העתידה לב
,  יתברךולם מנויים וספורים אצלֻכ, םום הֻחרבן עד היודוש השם מיִק

כי בזמן , תרו יתברך ביולם נתרבה ונתגדל ונתכבד ונתקדש שמידי ֻכ ועל
 על קֻדשת ידי המתים ונהרגים  יתברך הוא עלוקר הגדלת שמהגלות ִע

  . השם
 וד שמושהוא למען כב, ת אלו הנהרגים על קֻדשת השםווהנפש

' ד הוכב"בבחינת ,  יתברךודוהם נאספין ונכללין תכף בכב, יתברך
שים נשלם ונתתקן ונתרבה ונתגדל וידי אלו הקד קא עליודי, "יאספך

א עלינו במהרה ו נזכה שיבוזה בעצמ ידי ועל, ד דקֻדשה בשלמותוהכב
הקטֹן "בבחינת , תות רבות חדשו ויביא לנו נפש,בהוד לטוהכבבימינו 

ידי  וזה יהיה על, "נהתה אחיֶׁשבִע' אני ה, י עצוםויהיה לאלף והצעיר לג
שאז יגדל , ל שיקבלו ישראל בעת הגֻאלה במהרה בימינווד הגדוהכב

דל הפלגת וכמבֹאר בפסוקים רבים מּגֹ, ד ישראלוד השם וכבומאֹד כב
ד ודל הכבידי ּגֹ ת עלוואז יהיה קבוץ גֻלי. ז לישראלד שיהיה אוהכב
ולשם נמשכין ובאין כל , תורש הנפשד הוא ׁשֹוכי הכב, א לישראלושיב

:  שכתובוכמ, ת בימי המשיחובוץ הנפשדל ִקוזה בחינת ּגֹ, תוהנפש
די וכל הנקרא בשמי ולכב, תי מקצה הארץוק ובנוהביאי בני מרח"

" 'ק וכווהביאי בני מרח"  בבחינת  אלישר ת ו נפש בוץִק כי  , "בראתיו

זה יהיו נמשכין  ידי שעל, ד שיהיה לישראל אזודל הכבידי ּגֹ יהיה על
, ישראל וירושלים ך ארץוויחזרו ויתקבצו לת, דולם אל הכבונקראים ֻכ

זה ירבו  ידי ועל, תוד לנו עם כמה נפשוא הכבוואז יב', ד הוקר כבששם ִע
כי כשבא , ל"כנ" 'טֹן יהיה לאלף וכוהק: " שכתובוכמ, ישראל אז מאֹד

 -לקוטי הלכות (ל " כנויד ת עלות חדשונמשכין כמה נפש, בהוד לטוהכב
  )ב" כ,כבוד –לפי אוצר היראה '  ח' אותיות ז-'  חובל בחבירו גהלכות

  
…LÂ ‰Ò¯Ù ˙Ò¯ÙÓ ÏÎ ˙ÂÒ¯Ù ÚÒ˘ ˙ÚÒ  

‰¯‚ ˙ÏÚÓ ‰Ó‰··  ...                                                                )ג, א"ויקרא י'(  

בחינת , ת הם מבחינת נֹגהורוהת טות וחיורות טהוידוע שבהמ
והמינים הטמאים הם מבחינת השלֹש ; ב ורעושהוא מעֹרב ט, תרגום

הסימן   ,רהוטה  הבהמה  כן  ועל.  רע לגמריולשהם ֻכ, תות טמאופקִל
לם וכי ידוע שבכל הדברים שבע. שהיא מעלת גרה ומפרסת פרסה, שלה

ו ממדרגתן ת שנפלושות קדונו בחינת נפשיהי, ת הקֻדשהוצויש בהם ניצ
, מחוכל הצוכך כשהחי א ואחר, מחו בצור ונתלבשו בחי אֵּבמבחינת מַד

 ַּהמח לבחינת חי שהוא גבֹות מבחינת צולין הנפשואזי ע
אך מחמת שאין זה תכלית שלמותן , ממנו במדרגה

קר השלמות לחזֹר למעלתן לבחינת כי ִע, ןעדִי
, מחוכלת הצורה אוכן כשבהמה טה על, רֵּבמַד

רה היא מבחינת נֹגה ובהמה טהומחמת ש
מח ות שבצוכן הנפש על, כן ב גםוומעֹרב בה ט

כרין ווז, כך אינם נלכדים ונאסרים שם כל
לים לנוח וכן אינם יכ ועל, ן את מעלתןעדִי

ת וים לעלִּוכי מתַא, רוולשקֹט שם בהחי הטה
לין בכל פעם וזרין ועוכן ח ועל, רֵּבלבחינת מַד

ששם , ל פיהארה ואמבטן הבהמה אל צַּו
כן היא  ועל, רֵּבתר לכלי הדבור שבמַדוסמוכין בי

  .מעלת גרה
כי , אבל המינים הטמאים לגמרי אינם מעלין גרה

ך וכלים תכף כשבאים לתות בהמאכל שאות המֻלבשוהנפש
מן ולין לזוז ממקוכך עד שאין יכ אזי נלכדים ונאסרין שם כל, הטמאים
, וכן; כן אינם מעלין גרה ועל, "םכל קּובידי לֹא אּו' נתנני ה"בבחינת 
ך ול באים לת"ת הנוכי אדרבא כשהנפש,  מעלה גרהוהאדם אינ, להבדיל

ר ֵּבלבחינת מַד, ת למעלתןוגוף ישראל הם נחים ושקטים שם כי זכו לעל
ואכלתם "ובכֹח האכילה האדם מהלל להשם יתברך בבחינת , דקֻדשה

. ל לתכלית שלמותן"הנת ולין כל הנפשוואז ע, "'והללתם את שם ה' וכו
 בגדר דעת האדם ור ומֻבלבל ואינוככשהוא ִׁש, כן גם אצל האדם ועל

 זה מעלה גרה גם ידי ועל, ואז אין להמאכלים מנוחה גם אצל, בשלמות
  . זה ידי ת עלוולפעמים בא להקא, כן

קר קיום האדם על כי ִע, "מפריס פרסה"טהרה השני הוא  והסימן
ידי  כן על בור של האדם הוא גםקר הִּדוכן ִע, ידי הדעת רגליו הוא על
לך ובור והח הִּד כֹור מן החי במה שיש לֵּבובזה נבדל המַד, והדעת שיש ב
ל לדבר ו יכואינ,  מֻבלבלור שדעתוככן הִׁש ועל. מה זקופהועל רגליו בק
מחמת שיש , ריםוכן המינים טה ועל. לך על רגליו כראויו הוכראוי ואינ

פי  על כן אף על, בוקר הטחינת הדעת שהוא ִעשהוא מב, בובהם ט
קע ות בהם בות המֻלבשוכן חיות הנפש פי על אף, לכים על ארבעושה

ת במינים ות העשוקואבל הנפש, זה מפריסין פרסה ידי ברגליהם ועל
לין לבקֹע וליצא שום הארה והם נתפסים שם מאֹד עד שאין יכ, הטמאים
 סימני כותהל -וטי הלכות לק(ת ותיהם קלוטוועל כן פרס, מהם כלל
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  ) המשך- גי מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

ודע שיש . אמת ושקר הם בחינת מלך ועבד...     �                       
מים זה לזה וושניהם ד, ובהשני דר עבד, באחד דר מלך, שני מיני פלטין

ת שמתקשרין עד וכי יש כמה נפש. לגמרי וקשה מאֹד להבחין ביניהם
כי מתקשרין אחד באחד ואחד באחד עד , שנעשה מהם בית ופלטין

ר ועד שנבנה מהם בית ומד, אֹהלכך נעשה - ואחר,דושנעשה מהם יס
צה למצֹא אמת ימצא בבית ופלטין זה של אלו וומי שר, ששם דר אמת

ת וויש כנגד זה שמתקשרין כמה נפש. ר לאמתות שמהם נעשה מדוהנפש
  . ונעשה מהם בית ששם דירת השקר שהוא בחינת עבד

כי , נו בין האמת והשקריהי, תול אפשר לטע"והנה בין שני הבתים הנ
עד , תות רבוכי גם שם יש קשר מנפש,  להאמתור מדמה עצמהשק

דע ו יות ואינושקשה מאֹד להבחין בין האמת והשקר ואפשר לאדם לטע
 הנצחי בעין ואך אם יסתכל על תכלית, והיכן האמת ולהיכן יקרב עצמ

  .דאי יזכה להבין באיזה דרך ילך ולמי להתקרבובו, והאמת לאמת
קר וִע, ידי תשובה-קר התקון עלראל וִעת ישונוידי עו-קר הגלות עלִע

כי , לקים על הצדיק האמתוכוב של התשובה הוא המחלֹקת של החהִע
ידי -כוב הוא עלקר הִעאך ִע, מעים אליוון בני ישראל היו שורֹב המ

נק ולקים יוומאלו הח. תולקים על נֻקדת האמת בכמה וכמה בחינוהח
ידי כל -ועל', וכו' כות שהם חכמי הטבע וות רעובחינת מצח הנחש וחי

  .כוב מן התשובהקר הִעת הוא ִעות רעואלו הדע
תיו למנֹע מלהתקרב להצדיק ודבר מתגבר ומשתדל בתחבול-הבעל

וכל מה שהאדם , ת ישראלו וכל תקוו תלוי שלמות תקון נפשוהאמת שב
 ו מתגבר עליו למנע-תר והה ביו מדרגה ובחינה גבותר ויש בול ביוגד
בה ותקון ודע מה היה נצמח מזה טוהוא מתקרב מי יכי אם היה . תרובי

  .תולמולכלל ישראל ולכל הע
ם וידי התקשרות להצדיק האמת יוכלו לעבֹר בשל-על

לו אִפ. ותושך וצלמת בכל מיני חֹובכל המדברי
ם נחש שרף ום במקוברים חס ושלוכשע

ת אלו ומושבכל מק', ן וכווועקרב וצמא
צה לגשת אל ובהכרח שיעבֹר בהם הר

בפרט מי שנכשל כבר במה , דשקֹה
צה לשוב שבהכרח שיעבֹר ושנכשל ור

 שםלם יצילנו הומֻכ, תומובאלו המק
-ן דקֻדשה שיזכה עלוקף הרצידי תֹ-על

 ויד-ידי התקשרות לצדיק האמת שעל
  .לםושך שבעלים מכל מיני חֹוע

 ומברכ ,תמיד בולט וומזכיר ובעד המעתיר
                                              .תוועוהיש  תוהברכ  רוממק  ומבֹרכה  בהוט בשנה

                                           ‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  

  

 )ב-א, ספירת העומר – 'עדי הומ -לקוטי עצות ( 

ידי שמחת פורים בהמחאת כף -על �                                           
ועל ידי , ת ספירת העֹמר בשלמותוים מצויכין לקוזה ז-ידי-על, ורקודין

 ).'סימן י, ן"לקוטי מוהר(רה בנגלה ובנסתר וכין לקבלת התוזה ז
הם מדברים רק , פירהלם מדברים בכל ימי הסוכל מה שהע � 

אם ; ל לשמֹע ולידע זֹאתוומי שהוא מבין יכ, םו היותומהספירה של א
ישמע שהם מדברים רק מהספירה של ,  היטב לספורי דבריהםויטה אזנ

 ).סימן קפב, שם(ם ו היותוא
מר בקֻדשה וות ספירת העום מצילקי, וזכני ברחמיך הרבים ...  �

תיה ונום כל פרטיה ודקדוקיה וכוע, להוב ובשמחה גדוובלב ט, ובטהרה
ר וועל ידי זה נזכה להכניע ולשבר ולעק. ת התלויים בהווג מצ"ותרי

 מתוך – 'אחלק  לקוטי תפילות( ... לםופת המן עמלק מן העולבטל קִל
  )'תפילה י

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
ן לטבריה ונר הוא בא מחברורדארבי ישראל ק...     �                          

שרבי ישראל היה , דעואבל זה אני י, דע כללותי בטבריה ואיני יוומצא א
  . דעוזה אני י, תי בטבריהון והוא בא לטבריה ומצא אובחבר

ן ובא לטבריה והיה וכך הוא יצא מחבר-אחר, ן שנהוהוא היה בחבר
בן ,  אשה צדקת ובניםוהיה ל. הוא היה איש פלא רבי ישראל. קשר בינינו

 בת ות היה לוובין הבנ,  מרדכיו שמויחיד היה ל הבן. תויחיד וכמה בנ
  . מרדכי ואסתרוהיה ל. צדקת אסתר

אחרי , לדה אסתרוכך נ-ואחר, לדוהוא נ, ןון הראשמרדכי היה הב
  .תוכך כמה ילד-מרדכי היה אסתר ואחר

ומה שסבלתי . והוא והילדים של, והוא נפטר בטבריה רבי ישראל
  ...כמה שנים זה אין לשער

יחיד  הבן. בן יחיד ובת יחידה, יםי שנוהוא היה ל, מרדכי ואסתר
ואני באתי בכל פעם , ללמֹד כלים יקרים והיה ל, מרדכי הוא למד בצפת

מצוה -ק מברווהוא היה לא רח. ודברנו מרבנו' ן"הרולקוטי מ'ולמדנו 
. קבור ליד רבי ישראלוהוא , הוא מת איזה ימים לפני רבי ישראל. ונפטר

, יתה צדקת כזהיהיא ה,  לרבי ישראל בת ששמה אסתרווגם היה ל
, רוא.. תהיא היהי! שלא שמעתי ולא ראיתי דבר כזה בחיי.. שה כזהוקד

  .שור קדוא, לור גדוא
הוא בא אלי , ם בא לטבריה בלי אסתרוכר שרבי ישראל פתאואני ז
הוא בא . לו לא קרה שום דבריכא!" בתי אסתר נפטרה: "ואמר לי

כנסת ואמר -ידי בבית-הוא ישב על. לטבריה והשאיר את אסתר בצפת
  ! לו היא הלכה לֻחפהיכא, "בתי אסתר נפטרה בצפת: "לי

וכל , היא נפטרה בצפת. שתיים עשרה, יתה בת אחת עשרהיהיא ה
 כמה בנים והיה ל. נפטרו] אשתו הצדקת[ עם גיטל והילדים שהיה ל

  ...כך-בטבריה והילדים נפטרו אחר
, אז היו מתנגדים לברסלב ואני הייתי חסיד ברסלב יחיד.. נו, נו
  !"זה ברסלב: "וכל החסידים וֻכלם אמרו עלי. אחד

חסיד ברסלב , מה: "לם מתפלאיםתי בטבריה והיו ֻכאני היי
  " ?בטבריה

הוא היה איש , אני באתי בכל פעם לירושלים לרב שלֹמֹה וקסלר
, אני באתי אליהם ואכלתי אצלם. שהוכן קד-תה גםי היוש ואשתוקד

אני לא ראיתי דבר . והם נתנו לי לאכֹל, לוהיה להם אֹכל בצמצום גד
 הביאה ואשת!  מלאךוורב שלֹמֹה אכל כמ, אדם- בןואני אכלתי כמ, כזה

ואני ראיתי איך , לאקשין וכמ, תו אטריוכמ,  איזה דבר לאכֹל עם חלבול
אני אין לי שום קשר עם רב : "חשבתי, כלושרב שלֹמֹה א

  ".. מלאךוכל כמוהוא א, שוהוא איש קד. שלֹמֹה
  

 

 

  )ל"לרבנו זישראל אודסר ' רהתקרבות (

ישראל  ' ר היה  , בנעוריו... ☺    
. עירו  בני   כל  על אהוב ] קארדונר[

ישראל היה ' ור, אביו היה סוחר גדול
, על צורהכי היה ב, מנהל את כל המסחר

וסיפר לי שלבו היה בוער תמיד ומשתוקק 
והיה נכנס למחסן הסחורות ובין . ליראת שמים

החביות היה מתבודד וצועק מעמקי הלב ומתחנן שיזכה 
  .להיות איש כשר באמת
הוא היה מבקש  .הבתים רצה ליקח אותו לחתן-כל אחד מן הבעלי

כרונו לברכה נו רבי נחמן זם בהתבודדות עוד לפני שנתקרב לרברחמי
חיפש בין השמות ומצא דבר , ופעם. והתפלל על יראת שמים, מברסלב

, ורק אחר כך נודע לו, ואף הוא לא ידע מיהו מחבר הספר, מרבי נחמן
  .חסיד ברסלבי, וקיבל השם, שזה מספרי רבנו רבי נחמן מברסלב

עד שהדיר ממנו , ואביו ביקש ממנו להימנע מזה ולא היה יכול לפעול
לאומן וישב שם הרבה ] ישראל קארדונר' ר[ואז הלך , ירושתוהנאה מ

  .כך חזר בו אביו מהתנגדותו-אחר. ושם נשא אשה, שנים
 וקראו לו גם ,שם משפחתו היה הלפרין. ישראל היו כמה כינויים' לר

' לו ר צפת וטבריא היו קוראים, בירושלים. על שם עירו, הקארדוני
   ...יהודה הלוי' ישראל ברסלב בר' רנ "פ: וכן על מצבתו, ישראל ברסלבר

) ‰ ˙¯ÊÚ· ‡Â·È Í˘Ó‰'(  
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