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אי אפשר לידע ולהודיע ולהגדיל שם ה' כי אם על ידי הצדיק
האמת ,כי הצדיק האמת הוא בחינת צדיק יסוד עולם ,שעיקר גדֻלתו
הוא על ידי שמירת הברית בתכלית הקדֻשה שאין קדֻשה אחריה ,כמו
שכתוב בזוהר הקדוש :צדיק הוא מאן דנטיר ברית ,ומשם מבחינת
ברית יוצאין כל הדורות ,אבל את זה לעֻמת זה עשה אלֹקים ,כי
הסטרא אחרא והקליפה שנמשך מזהמת הנחש מתגברת שם דייקא
ביותר .ועל כן זעירין אינון שזוכין לקדֻשת הברית בשלמות ,כי אפילו
הכשרים אינם זוכין לקדֻשה זאת כראוי ,אך אף על פי כן אשרי למי
שאינו פוגם על כל פנים פגמים גמורים חס ושלום ,אבל בעונותינו
הרבים שכיח הרבה מה ששכיח שפוגמים מאד וכו' ,רחמנא לצלן,
כידוע בדורות הללו .ומשם כל הערבוביא שבעולם שאין יודעין
היכן הצדיקי אמת וכו'.
וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור ,כי עמלק הוא
זֻהמת הנחש שכלול מכל הרעות שבכל הארבעה
יסודות שהם בחינת כלל כל הגלֻיות בבחינת
)במדבר כד( ראשית גויים עמלק ,והוא מעולם
רצועה מרדות לישראל ,כי בכל דור ודור
הוא אורב על הכלל ועל הפרט בכל יום,
כי הוא השטן הוא המסית וכו' .כי
בתחילה מסית את כל אחד בתאוותיו
ומדותיו הרעים למה שמסיתו ,ומחטיאו
בנעוריו ובילדותו בפגם הברית כמו שמחטיאו,
ואחר כך מסיתו לרדוף אחר גדולות ,להיות להוט
אחר הממון וכו' ולרדוף אחר הכבוד וכו' ,כי כל
הקנאה והתאוה והכבוד וכו' וכל המידות רעות הכל
נמשך מקליפת עמלק .ולא די לו בכל זה ,אף גם עושה
ערבוביא גדולה עד שנעשה קטגוריא גדולה בין התלמידי חכמים
ומרבה ומגדיל השקר בעולם עד שמכניס דעות זרות וכפירות הרבה
בעולם ומקים מהם ראשים שאומרים שרוצים בתקנת ישראל וכו',
כידוע כל זה .ואי אפשר להאריך בזה כאן.
וכל זה הוא בחינת מלחמת עמלק שבכל דור ,וכל עיקר קנאתו
והתגרותו של קליפת עמלק הוא להעלים ולהסתיר אור הצדיקי אמת,
שהם בחינת שם ה' .ועל כן נשבע ה' יתברך שאין שמו שלם עד שימחה
זכר עמלק ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל )ומובא בפרוש רש"י( ,כי ה' יתברך
בעצמו כביכול ,צריך ללחֹם עמו בכל דור ודור ,כמו שכתוב )שמות יז(:
"מלחמה לה' בעמלק מדור דור" .כי על זה עיקר התגברותו שרוצה
להעלים אור הצדיק שהוא בחינת שם ה' שלא להודיעו חס ושלום מדור
לדור ,ורוצה להתגבר בכל זה על ידי פגם הברית שממשיך בזֻהמתו
שמשם המשכת הדורות ,על כן סובר שיוכל להעלים השם הקדוש על
ידי זה.
אבל איש בער לא ידע שהצדיק האמת קדש את עצמו בקדֻשת
הברית ,בקדֻשה נוראה כל כך עד שקדֻשתו עולה על הכל ,כי על ידי
תקף קדֻשתו המשיך דעת עליון ונשגב כזה שאי אפשר להעלימו בשום
אֹפן ,שעל ידי זה הכל יכולין להמשיך הדעת הקדוש האמתי מדור
לדור ,כי הוא דעת התורה הקדושה שקבלנו על ידי מֹשה רבנו עליו
השלום ,שהבטיח לו ה' יתברך )שמות יט(" :וגם בך יאמינו לעולם".
שכל הצדיקים הממשיכין חידושי תורה על פי הדעת הקדוש הזה לחזק
עמקות אמתיים לקיים על ידי זה את כל
ולקיים בלב כל ישראל עצות ֻ
דברי התורה הזאת אי אפשר להעלים אורם בשום אֹפן ,כי שפת אמת
תכון לעד.

וגם כי כל ישראל הם בכלל שומרי הברית על ידי מצוות מילה
הקדושה כמו ששמעתי מפיו הקדוש ,כי כל זה הוא בחינת מצוות מילה
שהוא לחתך ולבער הערלה ,שהיא בחינת קליפת עמלק .וזה בחינת
חתוך ופריעה שהם כנגד תרין עננין דמכסין על עינא ,שהם רומי רבתא
ורומי זערתא ,שמשם ֻחרבן בית המקדש )כמבואר בלקוטי מוהר"ן ב' –
סימן ס"ז( .ותרין עננין אלו הם בחינת קליפת עמלק שחופין על הברית
קֹדש שמעבירין אותם על ידי מצוות חיתוך ופריעה) .לקוטי הלכות -
הלכות תפילין ז'  -אות ז'(
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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
עדיין מלחמות ,בודאי אין ֻכלם שווין ,ויש ביניהם מדרגות
רבות בלי שעור ,כי כל אחד כפי מה שזוכה לשבר היצר
הרע הגבוה שבו ,דהיינו 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
תקוותו מה' ,חס ושלום ,ושוב אין לו
טהרה .ובאמת גם זה להפך ,כי אפילו
מי שהוא בדיוטא התחתונה ,בתכלית
בהיכלין
אפילו
והפחיתות,
השפלות
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 עדיין 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
והטמאה מתפשטין עליו מאד ורוצין לבלעו
מאד מאֹד ,והסטרא אחרא ֻ
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 לא יאבד לגמרי ,חס ושלום ,כי לא 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
במצוות 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(
)ספר ימי מוהרנ"ת ]רבי נתן[ – סימן כג(

☺  ...בליל שבת-קדש ,שהיא שני דשבועות ,אז לבש
ה"שטרימל" ,ואז התחיל להראות פנים מסבירות קצת ,וישב על
השלחן כדרכו ואחר גמר הסעֻדה ,אחר ברכת-המזון ,היה מזמר בעצמו
ֻ
"אתה נגלית" ו"ברוך שמך" וכו' ,בניגון נפלא ונעים וישב אחר-כך עם

אין שום יאוש בעולם כלל ...

לזכרוןנצחמורינו

ר'ישראלבעראודסרבןר'אייזיקשלמה,זצ"ל

קצת אנשים ,שנשארו עמו אחר ברכת-המזון ,ישב עמהם עד אור היום,
וגם אני הייתי בתוכם וכן בסעֻדת שחרית ישב עמנו בשמחה ,כדרכו בכל
יום-טוב וכל בני העיר שלחו משקאות ,וחלק להעולם בשמחה בסעֻדה
שלישית אמר תורה )לקוטי מוהר"ן סימן ס"ז( והתחיל :ויבן ה' אלקים
את הצלע במוצאי-שבת ישבנו עמו עד אור היום ברוך השם ,אשר עזרנו גם
בעת צרה הזאת ,שנפטרה אשתו הראשונה בערב-שבועות לפנות היום ,אף-
על-פי-כן לא אבדנו התורה ,שהיינו צריכין לקבל וגם בתוך טרדתו הגדולה,
שעבר עליו אז מה שעבר לפי גדֻלת קדֻשת נוראות מחו הקדוש ,אף-על-פי-
כן ישב עמנו שלושה לילות רצופים ,שהיה נעור בכֻלם עמנו יחד ,שהם :ליל
ראשון דשבועות וליל שבת-קודש וליל מוצאי-שבת ,כי דרכו היה נפלא
ונשגב ,ובחכמתו וקדֻשתו הנפלאה לא היה יכול להטריד ולבלבל אותו שום
דבר כי הבנו אז ,שצערו וטרדתו אז היה עצום ורב מאד ,וכאשר שמענו
כמה דבורים מזה אז מפיו הקדוש ,ואף-על-פי-כן לא העבירוהו הטרדה
והצער מלעסוק לתקון נפשותינו גם אז ,והפליא חסדו עמנו גם בעת ההיא,
כדרכו תמיד וביום ראשון אחר שבועות ,כתבתי התורה ,בעזרת השם
יתברך ,וקבלתי רשות ,ודברתי עמו הרבה ,ונסעתי משם בשלום
ובשמחה...
)לקוטי עצות – מחלוקת ומריבה ,ט'(

 מוכיחי הדור ,שהולכים ומוכיחים
הדור כדי להחזירם למוטב ,הם ממתיקין הדינים ומרבים שלום בעולם,
והם עושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים .אבל כשחס ושלום הרע
של הדור גובר עד שמקלקל את התוכחה והמוסר ,על-ידי-זה
נתקלקל שלום העולם ,ועל-ידי-זה נעשה גרוש
ומחלוקות בעולם )שם ,סימן כב(:
  ...ותיתן לי כח להכניע ולשבר ולבטל
כל מיני אמונות כוזביות מן העולם ,וכֻלם
ישובו לאמונתך הקדושה .ואזכה על-ידי
האמונה השלמה לקבל מוסר ותוכחה
ממוכיחי אמת ,ויוכנסו דבריהם בלבנו
באמת ,ונזכה לשוב על-ידי-זה
בתשובה שלמה אליך באמת .ותקבץ
נדחי ישראל ,ותבטל ברחמיך הרבים
כל מיני גרוש ומחלֹקת מן העולם,
שלא יגֹרשו עמך בית ישראל
ממקומם לעולם ,וכל אותן שכבר
נתגרשו ונדחו ממקומם ,מעמך בית
ישראל בכלל ובפרט ,כלם תחזירם
ותשיבם למקומם בשלום ,ותשים שלום
בעולם ותבטל כל מיני מחלֹקת מן העולם
)לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה כב(:

)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב מ"ו ,המשך(

  ...טוב להרגיל עצמו לפעמים לנגן איזה נגונים של
שמחה להחיות ולשמח את עצמו ,כי עיקר ההתקרבות לה' יתברך בפרט
התקרבות הרחוקים הצריכים לשוב ,הוא רק על-ידי בחינת עשרה מיני
נגינה שהוא בחינת כלליות השמחה כנזכר לעיל .כמובן בדברי רבנו ז"ל
בהמעשה הנוראה והנפלאה אשר לא נשמע כזאת מימות עולם ,היא
המעשה הנוראה האחרונה של השבעה בעטלירס ,ושם בהמעשה של יום
הששי במה שהתפאר הבעטלר שהיה בלֹא ידים נגד כל אחד שהתפאר
בהכח שיש לו בידיו ,ובסוף מבֹאר שהבעטלר התפאר כנגד ֻכלם ,כי ֻכלם
אף-על-פי שהיו גדולים במעלה ֻמפלגת מאד מאד ,והיה לכל אחד ואחד כח
נפלא ונורא בידיו מה שלא נמצא כזאת אפילו לחד בדרא כי אם ליחידי
גדולי צדיקים נפלאים שהיו חדושים מיֻחדים בכמה וכמה דורות .כגון,
שאחד התפאר שיכול להוציא החצים בידיו אפילו לאחר שזרקו את החץ,
ולאחר שהגיע החץ לתוך מי שנזרק לו החץ .מי שמע כזאת .מי שמע צרופי
אותיות כאלה!
עניין החצים מרמז על כל הפגמים של העוונות שהם כחצים הנזרקים
ופוגמים מאד בנפש הישראלי .וכל אדם ואדם על-ידי כל עוון ופגם שהוא
עושה ,ובפרט פגם הברית ,הוא זורק חץ ממש לנפשו ,בבחינת שאמרו
רבותינו ז"ל כל זרע שאינו יורה כחץ וכו' .והנה בודאי זה שהתפאר שיכול
לחזֹר ולהמשיך החצים לאחר שהשיגו והגיעו לתוך הנזרק בו ,בודאי היה
צדיק נפלא ונורא וחדוש נפלא שלא נמצא ֻדגמתו בכמה דורות ,אף-על-פי
כן היה נחשב כלֹא נגד זה הבעטלר שהיה בלֹא ידים ,כי זה בלֹא ידים שאלו
תכף איזה מן חצים אתה יכול להוציא ,הינו איזה פגם
הברית אתה יכול לתקן .כי יש כמה וכמה בחינות
בפגם הברית אלפי אלפים ורבי רבבות ,כי בודאי
לא כל הפגמים והחטאים שווים .השיבו ,מן
פלוני ,כלומר שזה החלק מפגם הברית
שהוא בחינת מין חץ פלוני הוא יכול
להחזיר ולהמשיך לחוץ ולתקן .ענה
ואמר זה שבלֹא ידים ,עדיין אינך יכול
לרפאות את הבת מלכה ,שהיא
בחינת כלליות נפשות ישראל ,מאחר
שאין אתה יכול להוציא כי אם מין
חץ אחד ,דהיינו שאינו יכול לתקן כי
אם פגם הברית אחד ידוע ,אבל
עדיין יש חצים רעים כאלו שהם
פגמים גדולים כאלו שגם הוא אינו
יכול להוציאם ולתקנם .אבל זה שבלֹא
ידים התפאר בסוף שהוא יכול להוציא
כל העשרה מיני חצים שבהם כלולים כל
מיני חטאים וכל מיני פגם הברית שבעולם ,כל
החטאים והעוונות והפשעים הגדולים מאד מאד
רחמנא לצלן ,הכל כאשר לכל הוא יכול לחזֹר
ולהמשיך ולהוציא ולתקן הכל .כי הוא יכול ליכנֹס לתוך כל
העשרה מיני חומות של מים ששם מונחת הבת מלכה שנפלה חלשות זה
כמה וכמה מאות שנים ,והוא יכול ליכנֹס לשם ויודע להוציא כל העשרה
מיני חצים ,ויודע כל העשרה מיני דפיקין ,ויודע לרפאותה על-ידי כל
העשרה מיני נגינה שהם כלליות השמחה ,שעיקר כל הרפואות בגשמיות
ורוחניות הוא על-ידי שמחה ,שהוא בחינת יו"ד מיני נגינה ,כי יו"ד מיני
נגינה מחין כל העשרה מיני דפיקין שהם חיות האדם ,וכל החולאת וכל
הרפואות תלויים בהם ,בהעשרה מיני דפיקין .ועיקר חיות העשרה מיני
דפיקין הוא על-ידי שמחה ,שהוא בחינת עשרה מיני נגינה .על-כן השמחה
הוא דבר גדול מאד ,וצריכין לחזק את עצמו בשמחה תמיד בכל הכחות ,כי
היא עיקר רפואות הנפש והגוף ,בחינת "רפואת הבת מלכה".
אחי יקירי וחביבי נפשי ולבבי ,באמת איני יודע במה זכינו לשמֹע
נפלאות נוראות כאלו.
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)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...נמצא בעולם אור כזה ,שהוא כל
חיותנו ותקוותנו ,ואנחנו צריכים למסור נפשנו לא לעזוב את זה ,להכניס
בליבנו ,ולא להסתכל על כל העולם ,מי זה העולם? רבנו הקדוש ,השם
יתברך ,רבנו הקדוש ,התורה ,זה העולם ,חוץ מזה אין עולם ,צריכים לדבר
רק בזה ,בכל פעם שאנחנו זוכים לראות עצמנו ,צריכים לדבר רק מזה ,כל
אחד מה שזכה למצוא בדברי רבנו ,איך לתקן ואיך להתחדש ואיך
להתחזק ,לדבר רק מזה עם החברים ועם כל העולם ,כי השקר ,אין לו
קיום ,אין לו כלום ,הוא כלום ,יגיע הזמן ,ומי שרוצה עכשיו ,יש לו כבר
תורות כאלה ,תפילות כאלו ודיבורים כאלו מצדיק כזה ,שהוא משנה
הטבע ,משנה כל העולם" ,יש עניין שנתהפך הכל לטובה" ,הוא מהפך הכל
לטובה .רק השם של הספר ]"השתפכות הנפש"[ עשה עלי רושם גדול ,אז
לא נתתי לגניזה ,רק אני למדתי בזה ,לא ידעתי שזה ברסלב ,אז באו וראו
שאני לומד ,הם ידעו שזה ברסלב ,מה אתה עושה? אתה לומד בספר
ברסלב? אני כבר טעמתי מה שזה הספר ,אמרתי" :כן ,אני לומד ,אני
אלמד ספרי ברסלב ,אני עוזב כל העולם ,זה כל חיותי! אז בא בעל הספר
ואמר לי" :איזה שפל ,אתה חצוף כזה נגד כל האדמורי"ם? זה הספר שלי,
תן לי הספר!" ,אמרתי לו" :אני מצאתי בפח זבל ,זה מן הפקר ,זה שלי!",
אז הוא אמר שלי ,וגם אני אמרתי שלי ,והוא לחם אתי ולקח ממני את
הספר ,ונשארתי בלי הספר ,אבל נודע לי חדשות ,שיש ספרי ברסלב שאסור
ללמוד בהם ,ואני חפשתי ספרי ברסלב ולא מצאתי ,לא הדפיסו ולא היה
לי ,לא היה להשיג ,עד שהשם יתברך עזר לי ,ונתן לי את רבי ישראל
קרדונר ,והוא כבר נתן לי הספרים...

דורש שלומו בשמחה ואהבה וגעגועים ,המעתיק העומד על המשמר
ומתפלל תמיד על שלומו ,דורש שלום לכל הנלוים אליו המקשיבים לקולו.
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