
  

  לזכות לכל הישועות                                         טוב להגיד ולשיר   

  

      ,,,,בברסלב בוער אש בברסלב בוער אש בברסלב בוער אש בברסלב בוער אש 
    . . .. . .. . .. . .בער אותה בליבי בער אותה בליבי בער אותה בליבי בער אותה בליבי הההה

 )'ג, ב"ויקרא י( ...וביום השמני ימול בשר ערלתו 

ק שבעה ימי ערלה ואחר כך בשמיני מלין וצריכין לעבֹר על התינ
לה ביד כנען ואחר כך יישראל היתה תח כי זהו בחינת מה שארץ, ותוא

ת ורולה עשרים וששה דים בתחילם מתקיוומה שהיה הע. נתנה לישראל
. פה לפרייכי בהכרח שתקדים הקל, רהורה ואחר כך נתנה תובלֹא הת

דהינו בימי ערלה בעת , דמת לפריופה הקיובאמת גם בעת שליטת הקל
גם אז , רהות שלא נתנה תורוישראל ביד כנען ובעשרים וששה ד שארץ

ל שהוא ו הגדולם בחסדויתברך שמחיה את כ' מקבלין חיות רק מה
לו יידי זה אפ לכי ע, לםו קיום העעיקרידי זה  ועל. רה הנעלמתובחינת הת
ם בברית קֹדש אזי וגם חס ושלווכשפ, גם בברית קֹדשוטא ופוכשאדם ח

ם יחזֹר ווהיה ראוי שחס ושל. ם הערלה דחפיא על בריתונמשך חס ושל
 וכמ, קון הבריתיידי ת לם הוא עלו קיום העעיקרכי , לם לתֹהו ובֹהווהע

 עיקרכי . תית שמים וארץ לֹא שמומם ולילה ֻחקואם לֹא בריתי י: שכתוב
הר ורה כלה הוא שמירת הברית קֹדש וכמובא בזוד כל התוכלל ויס

:  שכתובוכמ, רה בריתוובשביל זה נקראת הת. ש ובכל הספריםוהקד
 קיום עיקרו. רה היא שמירת הבריתו התעיקרכי . ושמרתם את בריתי

  וצדיק. לםוד עווצדיק יס:  שכתובוכמ, קון הבריתיידי ת לם היא עלוהע
גם וואם כן תכף כשאדם פ. ]מי ששומר הברית [ן דנטר בריתהוא מא

ם יחזֹר והיה ראוי שחס ושל, םובברית חס ושל
 יתברך חפץ חסד ועל' אך ה, לם לתֹהו ובֹהווהע

פה לפרי והקדים שבעה ימי יכן הקדים הקל
ת שגם בימי ורולה, ערלה קֹדם המילה

ל ו הגדותן חיות בחסדויתברך נ' הערלה ה
ידי זה  רה הנעלמת ועלושהוא בחינת הת

גם ום ופוטא חס ושלולו כשאדם חיאפ
 בבחינת ו בחסדויתברך מקימ' ה, בברית

  : עד שישובורה הנעלמת ומאריך אפוהת
הר וובזה מובן היטב מה שאיתא בז

עיל וש שעל פגם הברית אין מוהקד
 איתא בכל הספרים וובאמת לאמת. תשובה

פי כל דרכי  אך על, עיל תשובהושעל הכל מ
רה ואבל יש ת, עיל תשובה על פגם טפי המחורה הנגלית בודאי אין מוהת

 שזהו החסד סתום ונעלם מעין כל שעל, הנעלמת שהיא בחינת חסד חנם
 ועל. 'לו בימי ערלה וכוירה ואפולו קֹדם מתן תילם אפוידי זה נתקים הע

 הלכות -ליקוטי הלכות (. עיל תשובה על הכלוידי החסד הנעלם הזה מ
  )' דאות- 'מילה ג
  

 )ב"י, ג"ויקרא י( ...ואם פרוח תפרח 

שוב אין צריך , ליםוכה למעלת הגדושמי שז, מרועים בדעתם לויש ט
לי הצדיקים יש לכל ולו גדיכי אפ, אבל באמת הוא טעות. מלחמה כלל

שהוא בחינת , לה עם בחינת היצר הרע של מעלהואחד ואחד מלחמה גד
, תוומאחר שיש להם עדין מלחמ. ת ודיניםובחינת גבור, שומלאך הקד

כי כל אחד , ת בלי שעורות רבוויש ביניהם מדרג, יןולם שוודאי אין כובו
כה וכן ז, דהינו להמתיק הדין, וה שבוכה לשבר היצר הרע הגבוכפי מה שז

 עים להפוך גםווכן יש ט. דת השםולאיזה דרגא ומעלה יתרה בהשגה ועב
ונפל לבחינת , נהוטא התחתום בדיוברים שמי שהוא חס ושלושס, כן

 וושוב אין ל, םוחס ושל',  מהוכבר אבדה תקות, םוחס ושל, הטמאה
, נהוטא התחתולו מי שהוא בדייכי אפ, ובאמת גם זה להפך. טהרה

גם , םוחס ושל, לו בהיכלין דמסאבותאיאפ, בתכלית השפלות והפחיתות
ת ועל במוף לאלקותו שאין סווכמ.  יתברךושם אין קץ וגבול לאלקות

כן עדין גבה מעל  פי על אף, לי הצדיקים שזכו למה שזכוות של גדונוהעלי
 יתברך וף ותכלית לאלקותוכן ממש אין סוגבה שמר וגבֹהים עליהם כמ

ם ומדרגה שלא יוכל למצֹא גם שם את וכי אין מק, תונות התחתובמדרג
לפעמים , אדרבה".  בכל משלהוומלכות"בבחינת ,  יתברךואלקות

מאה ואחרא והט והסטרא, נה מאֹד מאֹדודיוטא התחתכשהאדם ב

אז , םוחס ושל, םוחס ושל,  לגמריוצין לבלעומתפשטין עליו מאֹד ור
כדי שיוכל ,  טהרה וסיוע מלעלאולח לוקא השם יתברך מרחם עליו ושידי

חס , פנים לֹא יאבד לגמרי כל  עלוא,  ולשוב אליו יתברךות את עצמולהחי
כי יראה כי אזלת : "וכתיב, ת את שם ישראלולמח' כי לֹא אמר ה, םוושל

ד כמה ווכן ע, "'ראו עתה כי אני אני הוא וכו', יד ואפס עצור ועזוב וכו
 וופרחה בֻכל, שבהרת כגריס טמא, וזה מֻרמז במצות נגעים. פסוקים

, אז הוא תכלית העליה, קא לפעמים כשבא לתכלית הירידהיכי די; רוטה
כי אין , כה לזהואם ז, ם שנמשך עליוומקקון מיונמשך עליו טהרה ות

ואי אפשר להשיג דרכיו יתברך ,  אין חקרו יתברך ולגֻדלתוחקר לתבונת
לפי  א" י' י'אותיות ט - ' שילוח הקן ד הלכות-לקוטי הלכות (. בשלמות

 )ח"פאות  , יראה ועבודה-אוצר היראה 
  

  )'י, להודיע –כוכבי אור (

פלל פעם אחת עם ל הת"ב זצוספר שהבעל שם ט    �      
אחר כך כשגמרו , ל מאֹד כדרכםווהתפללו בהתלהבות גד, והחבריא של

אחר כך ענה ואמר , תועפול הוא בפנים ז"ב זצותפלתם ראו שהבעל שם ט
ת ולהם בעת שהייתם מתפללים הכניס הבעל דבר בכל אחד מכם מחשב

ועל , של גאות ורמות רוחא שאתם מתפללים בהתלהבות ובדבקות כזה
והיה לי , ל עליכםורר למעלה קטרוג גדוזה נתעידי 

וספר זֹאת . לה עד שהמתקתי זֹאתויגיעה גד
ת ולמען דעת כמה וכמה צריכים להרב

נצל מגאות שהיא ית להובתפלה על זה לזכ
לו כשכבר ית שאפול להיוכי יכ', עבת הות

אף על , תות רעודית והמוונקיים מכל התא
. םופי כן נשאר בלב גאוה טמונה חס ושל

ל "ר בלילה הנורה הנעווכמבֹאר בהת
ם והרבה ילו מי שכבר קיישאפ(

דדות בצעקה ותפלה בלילה ובדרך ובהתב
ת ודית והמוויחידי עד שיצא מכל התא

 איזה צד ואף על פי כן עדין נשאר בלב, תורע
דה של יוהמ,  לאיזה דברושב עצמוגאות שהוא ח

דה זרה ובד עבוכעל שהיא "כמבֹאר בדברי חכמינו ז. גאות גרוע מהכל
ועל כן צריכין בשביל זה לבד , )לם עין שםות כווכאלו בא על כל הערי
,  לבטל גם את זֹאתות להשם יתברך שיעזרות וצעקולהתגבר מאֹד בתפל

  :ת לענוה אמתייתוכמבֹאר שם ולזכ
ל לברסלב "ת ז"הרנואמר המעתיק איש אחד מטעפליק נסע למ(

ל חתיכת "ת ז"הרנוכך מצא בחדר מאחר . לשמֹע ממנו דברי אלֹקים חיים
בא אלי איש אחד מטעפליק : ןול בזה הלש"ת ז"הרנוניר כתוב בכתב יד מ

ל קצב "ר זצ"ומחמת שאדמ(. רה ברביםומר תוומעתה אתחיל ל... וושמ
 אנשים חדשים כמספר ושבאם יתקרבו אליו אחר הסתלקות,  מספרול

כן . שלים המספרוהאיש הזה ה, רה ברביםומר תואז יתחיל ל, ושקצב ל
כי לֹא , ל"ת ז"הרנווהאיש הזה נתרחק ממ) ל אחר כך"ת ז"הרנואמר מ
דת ו בעבו קֹטן מדרגתו כפי שידע בנפשול כלל להכניס בדעתוהיה יכ
והנה אין מן : רה ברביםומר תול ל"ת ז"הרנו יתחיל מושעל יד, השם
 לו אםיל שאפ"כי כבר מבֹאר מדברי חכמינו ז, רך לסתר שטות כזהוהצ

וכשנצטרף , מר קדיש וקֻדשהוראים אסור לויתאספו תשעה צדיקים נ
לו כשכל יוכן אפ. ת שבפחותים נגמר בזה מה שנגמרולו פחילהם אפ

עדותם יחד ואף על פי כן על ידי התו, העשרה אנשים שפלים ופחותים
מה שאי ',  קדיש וברכו וכוו יתברך בקֻדשה אונתהוה בזה קֻדשת שמ

וכתבתי זֹאת כי זה נצרך גם .  ידי תשעה צדיקיםלו עלית אפואפשר לעש
ל ודי "ר ז"וכרחים לאדמוין הצרופין מן הקבוץ של רֹאש השנה המילענ

  ).לחכימא
  
  
  

  ד"רסעלון ת  ד"בס



 

  
  

צריך לחוס על עצמו שלא , מי שיודע בעצמו שפגם בטפי מֹחו� � � � 
כי . רק יאמין בֻכלם, יכנֹס בלבו כלל המחלֹקת והמריבה שבין הצדיקים

ת שנופלים בדעתו על הצדיקים מחמת המחלֹקת כל הקשיות והעקמימיו
לֹא , כי אם לֹא היה נפגם מֹחו, שביניהם הוא הכל מחמת שפגם בטפי מֹחו

 –עצות לקוטי (והמחלֹקת הוא רק בשבילו , היה קשה לו עליהם כלל
 ).'אות ג, ברית פגמו ותקונו

; קון הבריתית הצדיקים אמתיים ותלמידיהם הם בחינת תועצ
ת להסית ולהדיח ונעים המדברים חלקלקולקים והמועצת הח, ולהפך

ת שמקבלין מהאדם הם וכי העצ, הם בחינת פגם הברית, מנֻקדת האמת
 מאֹד ו צריך לשמֹר עצמוכן מי שפגם בברית-על. בחינת טפי השכל

,  כרגעולמוכדי שלא יאבד ע, לקים על האמתות של החות ההפוכומהעצ
 ).'אות ד,  ברית פגמו ותקונו–עצות קוטי ל(ם וחס ושל

-ידי-ועל, ומצות ציצת הוא שמירה לזה, יםיאוף תלוי בעיני הנעיקר
ת של ות אמתיוכין לקבל עצווז, ת לעילות הנזכרות רעולין מעצוזה נצ

ון בשעת וולכ, כן צריכין לזהר מאֹד במצות ציצת-על, אמת-הצדיקי
זה לשמירת הברית -ידי-שים ובברכתן שיזכה עלועטיפת הציצת הקד

, ישראל-ולארץ, זה יזכה לאמונה-ידי-ועל. תות ואמתיובות טוולעצ
ויזכה , לםופתים בעות נסים ומוויזכה לתפלה ולעש, ולקרב את הגֻאלה

זה יזכה להבין -ידי-ועל, קון הבריתי הפרנסה תלוי בתעיקרכי , לפרנסה
 –עצות טי לקו(ת כשלחן ערוך ו כל החכמומד ויתגלו לום שלובכל מק

 ).'האות , ברית פגמו ותקונו
ורחם . ר את הברית קֹדשוועזרנו ברחמיך הרבים לשמ  ...  ����

מכל מיני פגם , תנו ואת כל עמך בית ישראלוילנו אגעלינו והצ
הן בראיה הן במחשבה בדבור , םושל ניאוף חס ושל

בֻכלם תשמרנו , ובכל החמשה חושים, ובמעשה
ת ו רק תעזרנו להי.ותצילנו מכל מיני פגם הברית

ונזכה לקֻדשת הברית , רים בֻכלםושים וטהוקד
. ובצל כנפיך תסתירנו, בונך הטובאמת כרצ

ותזכנו לקים מצות ציצית כראוי בכל 
ג "תיה ותריוונופרטיה ודקדוקיה וכ

ועל ידי כנפי הציצית . ת התלויים בהומצ
תנו מכל מיני ושים תגן עלינו ותציל אוהקד

ועל , התקדש בקֻדשתך תמידותזכנו ל, פגם הברית
מעצת המפתים , תנו מעצת הנחשוידי זה תציל א

 וונה להרע אובכ, והמסיתים והמדיחים מדרך האמת
ר השכל האמת וונזכה לקבל ולהמשיך עלינו א. ונהושלא בכ

ת ובות טועל ידי שנזכה לקבל ולקים עצ, של צדיקי אמת
 שקר מפינו ועל ידי זה נזכה לאמת ולֹא יצא דבר, ת שלהםוואמתי

  ).'מתוך תפילה ז', לקוטי תפילות א (ולםלע
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  ...הבעטלר, הבעטלר, הבעטלר                         
.  עניים-' בעטלר'מה זה ?  בעטלרוש מכנה עצמומדוע היה רבנו הקד

הוא בעטלר . הבעטלר הוא תמיד היה מתחנן להשם יתברך ?מדוע בעטלר
תן , לםו של עונורב: "כה להשם יתברךוהוא היה תמיד מתפלל וב.  קבצן-
לקוטי ' תן לנו ,תן לנו ,תן לנו: "כהוהבעטלר ב, .."תן לי, תן לי, תן לי, לי

  .."'תותפל
יחיה ישמח וירפא את כל  זה.. מה שזה', תולקוטי תפל'יש כבר 

 .בותם לטוהוא ירפא ויחזיר א. פריםואת כל הכ, את כל הרשעים, לםוהע
  !לםודבור אחד יהפֹך כל הע

, אנחנו רק מתפללים להשם יתברך על כל דבר ונעשה מה שנעשה
  .לֹא כלום,  שמחה בלי חיים-אבל בלי זה . לםו בכל העונעשה שמחה כז

לו יאפ, לו דבור אחד מהבעטלירסילם לֹא היה להם אפוכל הע, לםוהע
עטלר הב, יש לנו כל הבעטלריס, ו הבעטלר אצלנויועכש. דבור אחד

 !איזה שמחה.. בעטלירס כאלו, גריהבעטלר הח, ורוהבעטלר הע, החרש
הבעטלר ירפא , לים ישארו בלי פרנסהופאים הגדו כל הר,ויהיה שמחה כז

מחזקים , תנוומרפאים א, תנווהבעטלירס הם משמחים א. תוכל המחל
  !ש הוא כל הבעטלירסורבנו הקד.. תנווא

, א משיחוכשיב: "מרוהיה אאיי אני אהבתי לשמֹע איך רבי ישראל 
, נריעה לצור ישענו, לכו נרננה להשם, וכל אחד לחבר, לםויֹאמרו כ

ת ועפוות,  מחקרי ארץואשר ביד.. ות נריעה לובזמיר, דהונקדמה פניו בת
או נשתחוה וב. ויבשת ידיו יצרו,  הים והוא עשהוואשר ל. והרים ל

 וואנחנו עם מרעית, כי הוא אלֹקינו. שנוונברכה לפני השם ע, ונכרעה
כל התהלים , וכן כל התהלים.."  תשמעוולום אם בקוהי, ווצֹאן יד

יהיה שמח מאֹד . לםויאיר בכל הע, רהואז יאיר כל הת. שיםוהקד
בכל  ,םובכל מק. לםולה מאֹד בכל העויהיה שמחה גד, א משיחוכשיב
 ירקדו -דה אחת ויהיה רק עב. לם ירקדו וישמחווכ,  בכל בית,בורח

  !חווישמ
רק יהיה  םובכל מק, א משיחוהיש לתאר השמחה שיהיה כשיב

של , לםוירקדו וישמחו בכל דבור שגלה רבנו בע. שמחה ורקודים
יש לנו כבר . 'תוספורי מעשי'של כל ה', תפלה-בעל'של ה, הבעטלירס
בכל , לםוכמה יהיה שמחה בכל הע, 'תפלה-בעל'יש לנו כבר ה, הבעטלירס

יש לנו כבר הבעטלר .  יהיו שמחים ומרקדיםוהילדים, םובית ובכל מק
  ...ויהיה שמחה כז? יהיה עצבות, נו. הבעטלר העור, החרש

לם דבר וד לֹא היה בעוע! מי ראה כזה, מי ראה כזה, מי שמע כזה
ל לֹא היה "לפני רבנו ז, תפלה-מעשה של הבעל.. ת כאלהופלא, כזה

ת ור המעשיאז יש כב, כשבא רבנו. וגם הבעטלירס לֹא היו, המעשה
יהיה שמחה מה שאין לנו שום ', תולקוטי הלכ'וה' ן"הרולקוטי מ'וה

  !השגה
בגֻאלה . ב מאֹדוזמן הגֻאלה קר, איזה שמחה יהיה, י מה שיהיהוא

בכל , לם ירקדו וישמחו בכל דבורוכל הע. חרות, נהיה חפשיים
  .הבעטלירס

כה לפני השם יתברך והיה וכמה הוא היה ב, לםו של עונוי רבוא
ת ולהרגיש ולרא, מתי נזכה לזה ",תומתגעגע מאֹד לכל דבור של המעשי

ת וכל ואת השיח. הדבור הזה, הדבור הזה, ולהבין את הדבור הזה
, בא זמן הגֻאלה, ףוזה הס". לםוש בעודבור שגלה רבנו הקד

, יוא, יוא !"ב מאֹדוזמן הגֻאלה קר: "תב ליוש כורבנו הקד
  ...יוא

, דה של רבי ישראלועבת בעיני הואני זכיתי לרא
  ...איך הוא דבר עם השם, איך הוא עבד השם

כה על ואיך היה ב, ות שלוכר הבכיואני ז
 והיה כמ. חאיוי-ן ברוציון רבי שמע

ת ופכים כמה פחים מים מן הדמעושש
  .כן,  להשם יתברךושל

  !ל השםוק..  היהול שלוהק
.. געגועים כאלה, היה קֹדש קדשים כאלה

, לםו של עונורב", לםובע חיממש היה נס שהיה 
מתי , מתי תתן לנו הבעטלריס, רחם עלי, רחם עלי

, ת חיות כזהוהוא זכה לחי, "תתן לנו חיים כאלה
לב כזה לֹא .. דבורים כאלה, חיים כאלה, נעימות כזה

  !א משיחואים רק שיבור
  

  )מא מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

 לעצם האמת ו ונאמנותואשר אהבת, ד עיני ולביולכב                    
כי מעשיו ,  זקוק לדבוריםולם ועד קצהו אינוהו מקצה העושאין כמ

לם ור הצדיק האמת בלב ישראל בעוופעליו הנשגבים להצמיח ולגדל א
רל הצדיק ואשריך שזכית לכך שנפלת בג. לול גדוכך בק-ם עלעקיוצ

תר וו יית גם עכשושה עמנו פלאי פלאורא הזה שעוהפלא הנ, האמת
  . מבחייו

רר וזה גרם לי לע, קקות לבך אל האמת האמתיוררות והשתוהתע
רה ואהבה נקיה וטה, כי היא אהבה אמתית, תקף אהבתי אליך בלי גבול

. לם הזה כללו שום דבר מעסקי עון אוד וממובלי פסֹלת ופניה של כב
קק ומתגעגע אליך ושאינך זז ממחשבתי ומלבי ותמיד אני משת, תאמין לי

, ר המנהיג האמתוומתפלל על ישועת נפשך שתזכה מהרה להכניס בלבך א
 הישועה והרפואה עיקרם ובכל עת מחדש כי זהו ובכל י, בעונחל נ

  . בגשמיות ורוחניות לנצח
 אהבת אמת והבוא,  ועֻמקה לרפואה וישועה שלמהבברכה נאמנה

  . זכה וצחה
  ישראל דב אודסר
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