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) ...ÏÂÓÈויקרא י"ב ,ג'(

אי אפשר לידע ולהודיע ולהגדיל שם ה' כי
אם על ידי הצדיק האמת ,כי הצדיק האמת הוא בחינת צדיק יסוד
עולם ,שעקר 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 אנון שזוכין לקדֻשת הברית בשלמות ,כי
אפילו הכשרים אינם זוכין לקדֻשה זֹאת 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 מאֹד 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 גוים 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
מקלפת עמלק .ולֹא 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 עקר קנאתו
והתגרותו של קלפת 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 עקר 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 לֹא 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 לקים על ידי זה את כל
ולקים בלב כל ישראל עצות ֻ
דברי התורה הזאת אי אפשר להעלים אורם בשום אֹפן ,כי שפת אמת
תיכון לעד.
וגם כי כל ישראל הם בכלל שומרי הברית על ידי מצות מילה
הקדושה כמו ששמעתי מפיו הקדוש ,כי כל זה הוא בחינת מצות מילה

שהוא לחתך ולבער הערלה ,שהיא בחינת קלפת 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 קלפת עמלק שחופין על הברית
קֹדש שמעבירין אותם על ידי מצות חתוך ופריעה) .לקוטי הלכות -
הלכות תפילין ז'  -אות ז'(
)עצות נמבוארות – פסח ,סימן א'(

 ימי חֹדש ניסן ימי תשובה הם
כמו ימי חֹדש תשרי .הינו שכמו בחֹדש תשרי ,בימי רֹאש השנה ,יום
כפורֻ ,סכות ושמיני עצרת ,צריך לעסֹק בתשובה ובעניני יראת השם
וקיום המצוות יותר מבכל השנה ,כך גם בניסן צריך לעסֹק בתשובה
וביראת השם וקיום המצוות יותר משאר ימות השנה) .ליקוטי
מוהר"ן ,סימן מט(.
  ...ותזכני לקדש עצמי ביותר בשני החדשים הקדושים
שהם שני ראשים של השנה ,שהם ניסן ותשרי ,שהם ימי
תשובה ,שאזכה בכל שנה ושנה לשוב בהם בתשובה
שלמה ולהתקדש בהם בקדֻשה יתרה ובשמחה
גדולה .ואזכה להמשיך עלי קדֻשה גדולה
ותשובה שלמה תמיד משני החדשים האלו
על כל השנה כלה .ותזכני לעורר ולגלות
עשרה מיני נגינה ,ואזכה מהרה לסדר
לפניך בכל יום תמיד שירות
ותשבחות הרבה בקול גילה ורנן לשמך
הגדול והקדוש ,בשיר ושבח ונגון וזמרה ועֹז
וחדוה ,בכל עשרה מיני נגינה הקדושים ,עד
שנזכה שיתער על ידינו השיר שיתער לעתיד ,שהוא
שיר פשוט כפול משלש מרֻבע ,כמו שכתוב" ,השיר
ויקים בנו מקרא שכתוב,
יהיה לכם כליל התקדש חג"ֻ .
"ושרים כחֹללים כל מעיני בך" .ותזכנו לידע ולהשיג סודות
הקבלה הקדושה ,עד שאזכה להשיג ולידע אורייתא דעתיקא
סתימאה דעתידא לאתגליא לעתיד לבֹא) :לקוטי תפילות א' – מתוך
תפילה מ"ט(
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב מ"ה(

 לכבוד ידידי שמחת לבי מחמד עיני השוכן בלבי
תמיד ,שהתחזק לקבל חכמה ואזר אזור מותניו לחגֹר עצמו בים
החכמה באמונה ברורה ,וחפץ לדרֹך בנתיבי החכמה של הנחל נובע אב
לכל החכמים )וכרת עמו ברית בל ינתק לעולם( שיכול לירד לעֹמק
הנפילה והירידה של כל אחד ואחד ,ומאיר עיני ישראל איך לצאת
משטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות והבל ושוא ושקר,
בעבור זה חפץ בו ה' וסבב סבות נפלאות עד שנתבסס ונתבסם החבור
והיחוד שלנו אשר מזה נולד הספר 'אבי הנחל' .ה' ירפאהו בשלמות
וישמרהו מכל רע ומכל מחלה וכאב ,אמן ואמן.
חמדת לבבי ,איככה תתאפק ,עורה אהבתך הישנה אשר אהבתני
בכל חבה ואחוה .מן המצר ומעמקי עמקים רוחי ונפשי שופכים מים.
הרימותי קולי ואקרא אליך בקול מר ,אהה אהה! לבי נמס ושבור
בקרבי וכל עצמותי צועקים ורועשים בקרבי ,אהה אהה! בלב מר ונמס
כחרבן בית
והחרבן הקשה ֻ
ונשבר אבכה ואאנין על גדל הצרה והשבר ֻ
המקדש ,כי בעוונותי הרבים והעצומים הצליח מעשה שטן לשבר
ולקלקל ולהחריב חס ושלום את ההיכל הקדש שנבנה על-ידי הקשר
נצחתיאנצחגמרתיואגמור...
אנינהרהמטהרמכלהכתמים!...

לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה ,זצ"ל

לרפואת חיה בת פלילה ,הי"ו

על העולם ,עלינו ועל זרעינו ועל כל
האמת אשר עשה ה' בינינו בנפלאותיו
העולם ,ההיה כבר דיבורים כאלה
הנוראות ,שעל-ידו נתגדל ונתקדש
הפצתדעתהצדיק
בעולם? עכשיו אנחנו צריכים לחשוב וליתן
ונתעלה בכל העולמות כבוד ה' וכבוד
מקרבתאתהגאולה
כל כוחנו על זה ,אנחנו צריכים בכל פעם
עבדו הנאמן הנורא מאֹד ,מלך ישראל
עזרונאבעיןיפה!
להתחדש ולהיות חברים טובים ,ולרחם
לדורות עולם ,גואלם ומושיעם לדורי
עלינו ועל זרעינו ועל כל העולם ...הלוואי ,זה
הגאלה
ֻ
דורות לנצח ,הנחל נובע ,שעקר
חשבוןדואר
העיקר שבכל העיקרים ,כל אחד ,כל הכוח
שיתגלה
האחרונה של עכשיו תלוי בו,
89-2255-7
שיש לו ,אצל משפחתו ואצל ...יביא להנה,
חכמתו בעולם ,לדעת כי ה' הוא האלֹקים.
להאיר בעולם האור של רבנו ,וזה יהיה עולם חדש,
קלפת עמלק הוא השונא הגדול שאינו חפץ בשלום ,והוא אורב
אנחנו צריכים לחברים טובים  ...יש מוכן כל מה
תמיד לקלקל השלום ולעורר מחלֹקת בפרט על הצדיק האמת ואנשיו
הכשרים שעל-ידו היו יכולים כל העולם להתקן ולשוב לה' יתברך שאנו צריכים ,רק רבנו הקדוש הוא כבר הכין הכל להגאולה...
 ...שמעת דבר כזה ,עבודה לדבר עם השם יתברך? לקום לדבר עם
בשלמות ,אך מחמת המחלֹקת אינם שומעים דבריו כלל ,ואפלו
כששומעים דבריו אינם נכנסים בלבם כראוי ,רק אדרבא חותרים השם יתברך ,מה זה? אתה רוצה לדבר עם השם יתברך? מה זה? אני
רוצה לישון ,בא רבנו הקדוש אומר" :לא ,לישון? לדבר עם השם
לסותרם ולדחותם מלבם.
השקר אינו ממידת ישראל כלל אלא ממידת עשו ,כמו שכתוב יתברך" ,זה הכי טוב ,הוא רוצה לדבר עם השם יתברך ,הוא רוצה
"וישטֹם עשו את יעקֹב" ,וכשם שמדת השקר מרעה מאֹד כי הוא גורם לקום בחצות...
 ...מה יהיה אתך? הוא רוצה גם כן לדבר עם השם יתברך למעלה?...
צרות רבות ורעות וכפירות ואפיקורסות ,כן מדת האמת משבחת מאֹד.
 ...עוד בזמן שאני הייתי ילד ,הייתי ילד עני ,האבא שלי היה עיוור
הגאלה תלוי באמת ושלום.
עקר הגלות הוא שקר ומחלֹקת ,ועקר ֻ
עקר השלום האמתי שהוא רפואת הגוף ורפואת הנפש לנצח הוא בשתי עיניו ,והאימא שלי קיבלה את זה באהבה ורעות ,אני כל ימי חיי
נקדת האמת ,אור הצדיק האמת שאנו חוסים בו למדתי מתחילה רק בישיבת  ...ועכשיו אני לא רוצה לשמוע מהם ,בעלי
כשאין חולקים על ֻ
לנצח ,כי חוץ מזה אין שום שלום בעולם .וכן גלה לנו רבנו שההכרח גאווה כאלה ,רחמנא ליצלן ,הם קיבלו כל הכסף של אמריקה ,ולא נתנו
לסבל מרירות בשביל השלום האמתי ,ואם המרירות נוגע עד הנפש וכו' ,אפילו חתיכת לחם ,אוי...
אבל שלום ורפואה וישועות נפלאות וכל הברכות וכו' הנמשכין על-ידי
)ספר ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימנים קטז-קיט(
איש שלם כזה  -ממתיק ומתקן הכל ובכל העולמות.
☺  ...גם בעת שהלכו הערביים עם החפצים היה לי
עקר האמונה תלויה בשלום.
צער קצת כי ערבי אחד נתעכב לתקן משאו ,בתוך כך הלכו השאר ואני
כשיש אמת יש שלום.
נתעכבתי עמו ואחר כך הלך הערבי ואני אחריו ,והערבי לא ידע להיכן
מוטב לקרב את עצמו לצדיק שהוא רחמן.
לישא המשאוי ,וגם אני לא ידעתי והלך הערבי בתחלה לכמה בתים
טוב לבלות זמן רב בשביל שעה אחת שיתקרב לצדיק.
אחרים ורצה להניח שם המשאוי ,כי לא ידע להיכן צריכין לשא ,והיה
יש נאה דורש ואף-על-פי כן אינו מכון אל האמת.
לי צער גדול באותה שעה אבל לא נתמהמה הרבה ,ועזרני השם יתברך
על-ידי מחלֹקת על הצדיק שוכחין את התורה.
לבוא לבית האכסניא שלי ,ועלינו על העליה המיֻחדת שישנתי שם
התקשרות לצדיק הוא רפואה גדולה.
בלילה ושם הנחתי כל החפצים בשלום ונתתי שבח והודיה להשם
עזוז נוראות נפלאות גדֻלת כח הצדיק  -זהו עקר מהדרשים הנ"ל.
יתברך שהביא אותנו ביחד בשלום ,וגם תהלה לאל יש לנו אכסניא
המתפלל עליו תמיד בכל לב ודורש שלומו והצלחתו בזה ובבא.
 ¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘Èטובה עליה מיֻחדת שיכולים לעשות בה מה שנרצה ללמד ולהתפלל
'לקוטי תפלות' אות שלום :יד ,כב ,כז ,לג ,לט ,מ ,מא ,מו ,נז ,סב ,כדרכנו ,שמשנה הרבה מהפרענקין ברוך השם אשר עד כה עזרני:
צד ,צה ,צו ,קז ,קט ,חלק ב' :מד.
☺  ...אחר כך התחלנו להכין עצמנו על שבת ויום טוב והלכנו
לגלח עצמנו אצל ישמעאל וגם אמנות הגלוח שלהם משנה מאד
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך( מאמנים שלנו והלכנו לטבל במקוה שבבית-הכנסת ושם אין מרחץ של
 ...הוא מחדש" ,חזק ואמץ"" ,חזק ואמץ" חזק ישראל ,וגם אין הולכים שם לטבל אפילו בערב שבת וערב יום טוב,
מכל שכן ביום טוב ושבת עצמו וברוך השם היה הכל על נכון ושמחנו
באמונה ,בהאמת ,זה אמת ,כפירה? זה שקר ,וזה ,אמונה זה אמת...
...זה טוב כזה ,חדש ,לא היה מעולם ,והוא ממתיק ,מבטל ומשבר מאד שזכינו אחר חלישות ויסורין כאלו וטלטולים כאלו שהיה לנו על
הים לבוא על חג השבועות ושבת קדש למקום מנוחה ברוך השם:
כל הרע...
☺  ...והנה באותו היום ערב שבת קדש ,בעת שהיינו בחצר בית
...ניגונים זה טוב מאד ,רק העיקר הוא האמת ,אמת ואמונה...
השם יברך אותך ,שתזכה להתגבר על כל המכשולים ,על כל הדברים הכנסת בשביל לטבל שם במקוה ,נזדמן לנו שם עני אחד ספרדי שעמד
שם בחצר בית הכנסת כי רב העניים הפשוטים ואפילו החשובים מעט אין
שהם מרחקים מן האמת...
להם אכסניא שם כי-אם בחצר בית הכנסת ,רק החשובים ביותר נותנים
...שנזכה להתקרב להשם יתברך באמת...
...הרחמנות של כל אחד מישראל ,יש לנו כבר "ליקוטי מוהר"ן" להם אכסניא אצל ר' משה גבאי שעמדנו אצלו וזה הספרדי הנזכר לעיל
ו"סיפורי מעשיות" ...אורות כאלו ,איך אנחנו יכולים לישון? אני דברתי היה מצפת והיה יודע לדבר קצת בלשוננו ,ודברנו עמו והיה לנו לנחת
ובתוך דבריו בא אחד מהעיר שמו רבי יהודא ומתוך דבריהם
אתך קצת ,אבל חסר לי עוד ,עוד ,עוד ועוד ,אנחנו צריכים
הודיעו לנו שיש ספינה שרצונה לילך אחר יום טוב
להיות החיילים הראשונים לרוץ אל תוך האש ולרוץ
לצידון ,והבטיח לנו רבי יהודה הנזכר לעיל
ולנצח כל העולם...
להודיע לנו מזה וזה היה אצלנו בשורה
 ...על זה שידענו דבר כזה ,ואנחנו
יצאלאור
טובה מאד במקום כזה:
ישנים ,נעשה חבורה ,ונפתח חנות על כל
הספר
☺  ...והנה תהילה לאל קבלו
העולם ...אם יש לנו רק דף אחד
אותנו בבית הבעל הבית הנזכר לעיל
מ"ליקוטי תפילות" ,זה ממש רחמנות
"קיוםהתורה" 
בשבת ויום טוב בכבוד גדול ובנחת,
כזה שאי אפשר לתאר ,איפה אנחנו?
עלחשיבותלימודספרירבנובדורנו
והיה לנו מקום מנוחה על העליה
איפה אנחנו? איפה משפחותינו,
מלוקטמדברירבינחמןמברסלב
שהיה ברשותי לעשות שם מה
זרעינו? איפה אנחנו? יש כבר בעולם
מתלמידיוותלמידיתלמידיווכו'
שארצה והשם יתברך עזרני שם
"ליקוטי תפילות" כזה ו"ליקוטי
בחסדו הגדול לחדש שם לכבוד שבת
,
כזה
מוהר"ן" כזה ו"ליקוטי הלכות"
054-8484486
ושבועות מעניין מתן תורה דברים נאים
איך אפשר? איך אפשר לישון? וגם אנחנו
בעזרת השם יתברך:
צריכים רק תמיד לדבר לפני העולם מרבנו
ז"ל ולהביא אותם לרבנו ז"ל .אנחנו צריכים
לעשות אסיפה גדולה ולראות כל מיני עצות לרחם
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