עלון תרס"ד

בס"ד

וביום השמני ימול בשר ערלתו ...

)ויקרא י"ב ,ג'(

צריכין לעבֹר על התינוק שבעה ימי ערלה ואחר כך בשמיני מלין
אותו ,כי זהו בחינת מה שארץ ישראל היתה תחילה ביד כנען ואחר כך
נתנה לישראל .ומה שהיה העולם מתקיים בתחילה עשרים וששה דורות
בלֹא התורה ואחר כך נתנה תורה ,כי בהכרח שתקדים הקליפה לפרי.
ובאמת גם בעת שליטת הקליפה הקודמת לפרי ,דהינו בימי ערלה בעת
שארץ ישראל ביד כנען ובעשרים וששה דורות שלא נתנה תורה ,גם אז
מקבלין חיות רק מה' יתברך שמחיה את כולם בחסדו הגדול שהוא
בחינת התורה הנעלמת .ועל ידי זה עיקר קיום העולם ,כי על ידי זה אפילו
כשאדם חוטא ופוגם בברית קֹדש ,וכשפוגם חס ושלום בברית קֹדש אזי
נמשך חס ושלום הערלה דחפיא על ברית .והיה ראוי שחס ושלום יחזֹר
העולם לתֹהו ובֹהו ,כי עיקר קיום העולם הוא על ידי תיקון הברית ,כמו
שכתוב :אם לֹא בריתי יומם ולילה ֻחקות שמים וארץ לֹא שמתי .כי עיקר
כלל ויסוד כל התורה כלה הוא שמירת הברית קֹדש וכמובא בזוהר
הקדוש ובכל הספרים .ובשביל זה נקראת התורה ברית ,כמו שכתוב:
ושמרתם את בריתי .כי עיקר התורה היא שמירת הברית .ועיקר קיום
העולם היא על ידי תיקון הברית ,כמו שכתוב :וצדיק יסוד עולם .וצדיק
הוא מאן דנטר ברית ]מי ששומר הברית[ .ואם כן תכף כשאדם פוגם
בברית חס ושלום ,היה ראוי שחס ושלום יחזֹר
העולם לתֹהו ובֹהו ,אך ה' יתברך חפץ חסד ועל
כן הקדים הקליפה לפרי והקדים שבעה ימי
ערלה קֹדם המילה ,להורות שגם בימי
הערלה ה' יתברך נותן חיות בחסדו הגדול
שהוא בחינת התורה הנעלמת ועל ידי זה
אפילו כשאדם חוטא חס ושלום ופוגם
בברית ,ה' יתברך מקימו בחסדו בבחינת
התורה הנעלמת ומאריך אפו עד שישוב:
ובזה מובן היטב מה שאיתא בזוהר
הקדוש שעל פגם הברית אין מועיל
תשובה .ובאמת לאמתו איתא בכל הספרים
שעל הכל מועיל תשובה ,אך על פי כל דרכי
התורה הנגלית בודאי אין מועיל תשובה על פגם טפי המח ,אבל יש תורה
הנעלמת שהיא בחינת חסד חנם ,שזהו החסד סתום ונעלם מעין כל שעל
ידי זה נתקים העולם אפילו קֹדם מתן תורה ואפילו בימי ערלה וכו' .ועל
ידי החסד הנעלם הזה מועיל תשובה על הכל) .ליקוטי הלכות  -הלכות
מילה ג' -אות ד'(

ואם פרוח תפרח ...

)ויקרא י"ג ,י"ב(

יש טועים בדעתם לומר ,שמי שזוכה למעלת הגדולים ,שוב אין צריך
מלחמה כלל .אבל באמת הוא טעות ,כי אפילו גדולי הצדיקים יש לכל
אחד ואחד מלחמה גדולה עם בחינת היצר הרע של מעלה ,שהוא בחינת
מלאך הקדוש ,בחינת גבורות ודינים .ומאחר שיש להם עדין מלחמות,
בוודאי אין כולם שווין ,ויש ביניהם מדרגות רבות בלי שעור ,כי כל אחד
כפי מה שזוכה לשבר היצר הרע הגבוה שבו ,דהינו להמתיק הדין ,כן זוכה
לאיזה דרגא ומעלה יתרה בהשגה ועבודת השם .וכן יש טועים להפוך גם
כן ,שסוברים שמי שהוא חס ושלום בדיוטא התחתונה ,ונפל לבחינת
הטמאה ,חס ושלום ,כבר אבדה תקותו מה' ,חס ושלום ,ושוב אין לו
טהרה .ובאמת גם זה להפך ,כי אפילו מי שהוא בדיוטא התחתונה,
בתכלית השפלות והפחיתות ,אפילו בהיכלין דמסאבותא ,חס ושלום ,גם
שם אין קץ וגבול לאלקותו יתברך .וכמו שאין סוף לאלקותו במעלות
העליונות של גדולי הצדיקים שזכו למה שזכו ,אף על פי כן עדין גבה מעל
גבה שמר וגבֹהים עליהם כמוכן ממש אין סוף ותכלית לאלקותו יתברך
במדרגות התחתונות ,כי אין מקום ומדרגה שלא יוכל למצֹא גם שם את
אלקותו יתברך ,בבחינת "ומלכותו בכל משלה" .אדרבה ,לפעמים
כשהאדם בדיוטא התחתונה מאֹד מאֹד ,והסטרא אחרא והטומאה

טוב להגיד ולשיר

מתפשטין עליו מאֹד ורוצין לבלעו לגמרי ,חס ושלום ,חס ושלום ,אז
דייקא השם יתברך מרחם עליו ושולח לו טהרה וסיוע מלעלא ,כדי שיוכל
להחיות את עצמו ולשוב אליו יתברך ,או על כל פנים לֹא יאבד לגמרי ,חס
ושלום ,כי לֹא אמר ה' למחות את שם ישראל ,וכתיב" :כי יראה כי אזלת
יד ואפס עצור ועזוב וכו' ,ראו עתה כי אני אני הוא וכו'" ,וכן עוד כמה
פסוקים .וזה מרֻמז במצות נגעים ,שבהרת כגריס טמא ,ופרחה בכֻלו
טהור; כי דייקא לפעמים כשבא לתכלית הירידה ,אז הוא תכלית העליה,
ונמשך עליו טהרה ותיקון ממקום שנמשך עליו ,אם זוכה לזה ,כי אין
חקר לתבונתו יתברך ולגדֻלתו אין חקר ,ואי אפשר להשיג דרכיו יתברך
בשלמות) .לקוטי הלכות  -הלכות שילוח הקן ד'  -אותיות ט' י' י"א לפי
אוצר היראה  -יראה ועבודה ,אות פ"ח(
)כוכבי אור – להודיע ,י'(

 ספר שהבעל שם טוב זצ"ל התפלל פעם אחת עם
החבריא שלו ,והתפללו בהתלהבות גדול מאֹד כדרכם ,אחר כך כשגמרו
תפלתם ראו שהבעל שם טוב זצ"ל הוא בפנים זועפות ,אחר כך ענה ואמר
להם בעת שהייתם מתפללים הכניס הבעל דבר בכל אחד מכם מחשבות
של גאות ורמות רוחא שאתם מתפללים בהתלהבות ובדבקות כזה ,ועל
ידי זה נתעורר למעלה קטרוג גדול עליכם ,והיה לי
יגיעה גדולה עד שהמתקתי זֹאת .וספר זֹאת
למען דעת כמה וכמה צריכים להרבות
בתפלה על זה לזכות להינצל מגאות שהיא
תועבת ה' ,כי יכול להיות שאפילו כשכבר
נקיים מכל התאוות והמידות רעות ,אף על
פי כן נשאר בלב גאוה טמונה חס ושלום.
וכמבֹאר בהתורה הנעור בלילה הנ"ל
)שאפילו מי שכבר קיים והרבה
בהתבודדות בצעקה ותפלה בלילה ובדרך
יחידי עד שיצא מכל התאוות והמידות
רעות ,אף על פי כן עדין נשאר בלבו איזה צד
גאות שהוא חושב עצמו לאיזה דבר ,והמידה של
גאות גרוע מהכל .כמבֹאר בדברי חכמינו ז"ל שהיא כעובד עבודה זרה
וכאלו בא על כל העריות כולם עין שם( ,ועל כן צריכין בשביל זה לבד
להתגבר מאֹד בתפלות וצעקות להשם יתברך שיעזרו לבטל גם את זֹאת,
כמבֹאר שם ולזכות לענוה אמתיית:
)אמר המעתיק איש אחד מטעפליק נסע למוהרנ"ת ז"ל לברסלב
לשמֹע ממנו דברי אלֹקים חיים .אחר כך מצא בחדר מוהרנ"ת ז"ל חתיכת
ניר כתוב בכתב יד מוהרנ"ת ז"ל בזה הלשון :בא אלי איש אחד מטעפליק
ושמו ...ומעתה אתחיל לומר תורה ברבים) .מחמת שאדמו"ר זצ"ל קצב
לו מספר ,שבאם יתקרבו אליו אחר הסתלקותו אנשים חדשים כמספר
שקצב לו ,אז יתחיל לומר תורה ברבים ,והאיש הזה השלים המספר .כן
אמר מוהרנ"ת ז"ל אחר כך( והאיש הזה נתרחק ממוהרנ"ת ז"ל ,כי לֹא
היה יכול כלל להכניס בדעתו כפי שידע בנפשו קֹטן מדרגתו בעבודת
השם ,שעל ידו יתחיל מוהרנ"ת ז"ל לומר תורה ברבים :והנה אין מן
הצורך לסתר שטות כזה ,כי כבר מבֹאר מדברי חכמינו ז"ל שאפילו אם
יתאספו תשעה צדיקים נוראים אסור לומר קדיש וקדֻשה ,וכשנצטרף
להם אפילו פחות שבפחותים נגמר בזה מה שנגמר .וכן אפילו כשכל
העשרה אנשים שפלים ופחותים ,אף על פי כן על ידי התוועדותם יחד
נתהוה בזה קדֻשת שמו יתברך בקדֻשה או קדיש וברכו וכו' ,מה שאי
אפשר לעשות אפילו על ידי תשעה צדיקים .וכתבתי זֹאת כי זה נצרך גם
לעניין הצרופין מן הקבוץ של רֹאש השנה המוכרחים לאדמו"ר ז"ל ודי
לחכימא(.

בברסלב בוער אש ,
הבער אותה בליבי . . .

לזכות לכל הישועות

 מי שיודע בעצמו שפגם בטפי מֹחו ,צריך לחוס על עצמו שלא
יכנֹס בלבו כלל המחלֹקת והמריבה שבין הצדיקים ,רק יאמין בכֻלם .כי
כל הקשיות והעקמימיות שנופלים בדעתו על הצדיקים מחמת המחלֹקת
שביניהם הוא הכל מחמת שפגם בטפי מֹחו ,כי אם לֹא היה נפגם מֹחו ,לֹא
היה קשה לו עליהם כלל ,והמחלֹקת הוא רק בשבילו )לקוטי עצות –
ברית פגמו ותקונו ,אות ג'(.
עצות הצדיקים אמתיים ותלמידיהם הם בחינת תיקון הברית;
ולהפך ,עצת החולקים והמונעים המדברים חלקלקות להסית ולהדיח
מנקדת האמת ,הם בחינת פגם הברית ,כי העצות שמקבלין מהאדם הם
ֻ
בחינת טפי השכל .על-כן מי שפגם בבריתו צריך לשמֹר עצמו מאֹד
מהעצות ההפוכות של החולקים על האמת ,כדי שלא יאבד עולמו כרגע,
חס ושלום )לקוטי עצות – ברית פגמו ותקונו ,אות ד'(.
עיקר הניאוף תלוי בעיניים ,ומצות ציצת הוא שמירה לזה ,ועל-ידי-
זה נצולין מעצות רעות הנזכרות לעיל ,וזוכין לקבל עצות אמתיות של
הצדיקי-אמת ,על-כן צריכין לזהר מאֹד במצות ציצת ,ולכוון בשעת
עטיפת הציצת הקדושים ובברכתן שיזכה על-ידי-זה לשמירת הברית
ולעצות טובות ואמתיות .ועל-ידי-זה יזכה לאמונה ,ולארץ-ישראל,
הגאלה ,ויזכה לתפלה ולעשות נסים ומופתים בעולם ,ויזכה
ולקרב את ֻ
לפרנסה ,כי עיקר הפרנסה תלוי בתיקון הברית ,ועל-ידי-זה יזכה להבין
בכל מקום שלומד ויתגלו לו כל החכמות כשלחן ערוך )לקוטי עצות –
ברית פגמו ותקונו ,אות ה'(.
  ...ועזרנו ברחמיך הרבים לשמור את הברית קֹדש .ורחם
עלינו והצגילנו אותנו ואת כל עמך בית ישראל ,מכל מיני פגם
של ניאוף חס ושלום ,הן בראיה הן במחשבה בדבור
ובמעשה ,ובכל החמשה חושים ,בכֻלם תשמרנו
ותצילנו מכל מיני פגם הברית .רק תעזרנו להיות
קדושים וטהורים בכֻלם ,ונזכה לקדֻשת הברית
באמת כרצונך הטוב ,ובצל כנפיך תסתירנו.
ותזכנו לקים מצות ציצית כראוי בכל
פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג
מצות התלויים בה .ועל ידי כנפי הציצית
הקדושים תגן עלינו ותציל אותנו מכל מיני
פגם הברית ,ותזכנו להתקדש בקדֻשתך תמיד ,ועל
ידי זה תציל אותנו מעצת הנחש ,מעצת המפתים
והמסיתים והמדיחים מדרך האמת ,בכוונה להרע או
שלא בכוונה .ונזכה לקבל ולהמשיך עלינו אור השכל האמת
של צדיקי אמת ,על ידי שנזכה לקבל ולקים עצות טובות
ואמתיות שלהם ,ועל ידי זה נזכה לאמת ולֹא יצא דבר שקר מפינו
לעולם )לקוטי תפילות א' ,מתוך תפילה ז'(.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

הבעטלר ,הבעטלר ,הבעטלר...
מדוע היה רבנו הקדוש מכנה עצמו בעטלר? מה זה 'בעטלר'  -עניים.
מדוע בעטלר? הבעטלר הוא תמיד היה מתחנן להשם יתברך .הוא בעטלר
 קבצן .הוא היה תמיד מתפלל ובוכה להשם יתברך" :רבונו של עולם ,תןלי ,תן לי ,תן לי ,תן לי ,"..הבעטלר בוכה" :תן לנו ,תן לנו ,תן לנו 'לקוטי
תפלות'"..
יש כבר 'לקוטי תפלות' ,מה שזה ..זה יחיה ישמח וירפא את כל
העולם ,את כל הרשעים ,את כל הכופרים .הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב.
דבור אחד יהפֹך כל העולם!
אנחנו רק מתפללים להשם יתברך על כל דבר ונעשה מה שנעשה,
נעשה שמחה כזו בכל העולם .אבל בלי זה  -שמחה בלי חיים ,לֹא כלום.
העולם ,כל העולם לֹא היה להם אפילו דבור אחד מהבעטלירס ,אפילו
דבור אחד .ועכשיו הבעטלר אצלנו ,יש לנו כל הבעטלריס ,הבעטלר
החרש ,הבעטלר העוור ,הבעטלר החיגר ,בעטלירס כאלו ..איזה שמחה!
יהיה שמחה כזו ,כל הרופאים הגדולים ישארו בלי פרנסה ,הבעטלר ירפא
כל המחלות .הבעטלירס הם משמחים אותנו ,מרפאים אותנו ,מחזקים
אותנו ..רבנו הקדוש הוא כל הבעטלירס!
איי אני אהבתי לשמֹע איך רבי ישראל היה אומר" :כשיבוא משיח,
יֹאמרו כולם ,כל אחד לחברו ,לכו נרננה להשם ,נריעה לצור ישענו,
נקדמה פניו בתודה ,בזמירות נריעה לו ..אשר בידו מחקרי ארץ ,ותועפות
הרים לו .אשר לו הים והוא עשהו ,ויבשת ידיו יצרו .בואו נשתחוה

ונכרעה ,נברכה לפני השם עושנו .כי הוא אלֹקינו ,ואנחנו עם מרעיתו
וצֹאן ידו ,היום אם בקולו תשמעו "..וכן כל התהלים ,כל התהלים
הקדושים .אז יאיר כל התורה ,יאיר בכל העולם .יהיה שמח מאֹד
כשיבוא משיח ,יהיה שמחה גדולה מאֹד בכל העולם .בכל מקום ,בכל
רחוב ,בכל בית ,כולם ירקדו וישמחו .יהיה רק עבודה אחת  -ירקדו
וישמחו!
היש לתאר השמחה שיהיה כשיבוא משיח ,בכל מקום יהיה רק
שמחה ורקודים .ירקדו וישמחו בכל דבור שגלה רבנו בעולם ,של
הבעטלירס ,של ה'בעל-תפלה' ,של כל ה'ספורי מעשיות' .יש לנו כבר
הבעטלירס ,יש לנו כבר ה'בעל-תפלה' ,כמה יהיה שמחה בכל העולם ,בכל
בית ובכל מקום ,והילדים יהיו שמחים ומרקדים .יש לנו כבר הבעטלר
החרש ,הבעטלר העור .נו ,יהיה עצבות? יהיה שמחה כזו...
מי שמע כזה ,מי ראה כזה ,מי ראה כזה! עוד לֹא היה בעולם דבר
כזה ,פלאות כאלה ..מעשה של הבעל-תפלה ,לפני רבנו ז"ל לֹא היה
המעשה ,וגם הבעטלירס לֹא היו .כשבא רבנו ,אז יש כבר המעשיות
וה'לקוטי מוהר"ן' וה'לקוטי הלכות' ,יהיה שמחה מה שאין לנו שום
השגה!
בגאלה
הגאלה קרוב מאֹדֻ .
אוי מה שיהיה ,איזה שמחה יהיה ,זמן ֻ
נהיה חפשיים ,חרות .כל העולם ירקדו וישמחו בכל דבור ,בכל
הבעטלירס.
אוי רבונו של עולם ,כמה הוא היה בוכה לפני השם יתברך והיה
מתגעגע מאֹד לכל דבור של המעשיות" ,מתי נזכה לזה ,להרגיש ולראות
ולהבין את הדבור הזה ,הדבור הזה ,הדבור הזה .את השיחות וכל
הגאלה,
דבור שגלה רבנו הקדוש בעולם" .זה הסוף ,בא זמן ֻ
הגאלה קרוב מאֹד!" אוי ,אוי,
רבנו הקדוש כותב לי" :זמן ֻ
אוי...
אני זכיתי לראות בעיני העבודה של רבי ישראל,
איך הוא עבד השם ,איך הוא דבר עם השם...
אני זוכר הבכיות שלו ,איך היה בוכה על
ציון רבי שמעון בר-יוחאי .היה כמו
ששופכים כמה פחים מים מן הדמעות
שלו להשם יתברך ,כן.
הקול שלו היה ..קול השם!
היה קֹדש קדשים כאלה ,געגועים כאלה..
ממש היה נס שהיה חי בעולם" ,רבונו של עולם,
רחם עלי ,רחם עלי ,מתי תתן לנו הבעטלריס ,מתי
תתן לנו חיים כאלה" ,הוא זכה לחיות חיות כזה,
נעימות כזה ,חיים כאלה ,דבורים כאלה ..לב כזה לֹא
רואים רק שיבוא משיח!
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב מא(

לכבוד עיני ולבי ,אשר אהבתו ונאמנותו לעצם האמת
שאין כמוהו מקצה העולם ועד קצהו אינו זקוק לדבורים ,כי מעשיו
ופעליו הנשגבים להצמיח ולגדל אור הצדיק האמת בלב ישראל בעולם
צועקים על-כך בקול גדול .אשריך שזכית לכך שנפלת בגורל הצדיק
האמת ,הפלא הנורא הזה שעושה עמנו פלאי פלאות גם עכשיו יותר
מבחייו.
התעוררות והשתוקקות לבך אל האמת האמתי ,זה גרם לי לעורר
תקף אהבתי אליך בלי גבול ,כי היא אהבה אמתית ,אהבה נקיה וטהורה
בלי פסֹלת ופניה של כבוד וממון או שום דבר מעסקי עולם הזה כלל.
תאמין לי ,שאינך זז ממחשבתי ומלבי ותמיד אני משתוקק ומתגעגע אליך
ומתפלל על ישועת נפשך שתזכה מהרה להכניס בלבך אור המנהיג האמת,
נחל נובע ,בכל יום ובכל עת מחדש כי זהו עיקר הישועה והרפואה
בגשמיות ורוחניות לנצח.
ועמקה לרפואה וישועה שלמה ,אוהבו אהבת אמת
בברכה נאמנה ֻ
זכה וצחה.
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