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

בס"ד
עלון תרס"ה

של רבי נחמן מברסלב
זאת תורת המצורע ) ...ויקרא י"ד ,ב'(
ודרשו רבותינו ז"ל :אפילו הזבין והמצורעין וכו' עוסקין בתורה.

על ידי התורה הקדושה שהמשיך לנו מֹשה רבינו עליו השלום ,על ידי זה
מקשרין לעולם בו יתברך ,כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון,
אנחנו ֻ
ואפילו מי שנפל למקום שנפל ורחוק מאֹד מהשם יתברך על ידי מעשיו
הרעים ,אף על פי כן יכול להתקרב להשם יתברך בקל על ידי למוד התורה
הקדושה ,כי התורה הקדושה יורדת אפילו למי שהוא בעמקי הקליפות
בשאול תחתיות חס ושלום ,ומעוררת אותו ומקרבת אותו להשם יתברך,
בבחינת אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה ,שאפילו מי שהוא בדיוטא
התחתונה חס ושלום במדור הקליפות שהם בחינת אבדון ומות ,גם הם
שומעים שמעה של התורה הקדושה ,שהיא נותנת לפתאים ערמה ומכרזת
קמייהו עד מתי פתיים וכו' ,וזה בחינת שאמרו רבותינו ז"ל אין דברי תורה
מקבלין ֻטמאה .ועל כן אפילו הזבין והמצֹרעין וכו' עוסקין בתורה וכו' זה רמז
שאפילו אלו שהם בסטרא דמסאבותא ,גם הם צריכין לעסֹק בתורה ,כי
התורה תוכל לקרב גם אותם להשם יתברך שזה בחינת והסתרתי פני מהם
וכו' ,ואף על פי כן גם אז וענתה השירה הזאת לפניו וכו' ,כי התורה תרד
עמהם למקום שהם שם ,וגם משם תקרב אותם להשם יתברך ותחזירם
בתשובה .וזה בחינת בשכבך תשמֹר עליך ,ודרשו רבותינו ז"ל בשכבך
בקבר ,הינו אפילו כשאתה שוכב בסטרא דמותא חס ושלום,
גם אז התורה תשמֹר עליך לקרב אותך להשם יתברך.
נמצא שמיום שזכינו לקבל התורה הקדושה ,מיום
ההוא אין שום הרחקה לישראל מהשם יתברך
לעולם ,כי תמיד הם סמוכים אליו יתברך על ידי
התורה הקדושה שעולה ויורדת עמהם .וזה עקר
נתינת התורה לישראל ,כי בודאי יש צדיקים
גדולים שהיו יכולים לעבֹד את השם יתברך
באמת אפילו אם לֹא נתנה התורה כמו שראינו
מאבות העולם וכן שאר הצדיקים הגדולים
שהיו קֹדם מתן תורה ,ואף על פי שבודאי גם
לצדיקים כאלו הוא זכות וחסד גדול עניין נתינת
התורה הקדושה ,אף על פי כן עקר החמלה והחסד
של השם יתברך בנתינת התורה הקדושה ,הוא שעל
ידי התורה הקדושה כל ישראל יכולים להתקרב אליו
יתברך .כי התורה היא דרך כבושה ,שעל ידה יכול להתקרב
אפילו הפחות שבפחותים ממקום שהוא שם להשם יתברך ,ועל ידי שאנו
מקשרין על ידי התורה הקדושה באחדותו יתברך תמיד ,על ידי זה אין כח
ֻ
להקללה לחול על ישראל חס ושלום בשום אֹפן וכמבֹאר בפנים .וזה שאמר
בלעם כשרצה לקלל ולֹא יכול אז ,אמר מה טובו אֹהליך יעקֹב אֹהליך דייקא,
מקשרין בו יתברך תמיד ,שעל ידי
שעוסקין בהם בתורה ,שעל ידי זה ישראל ֻ
זה נתהפך גם הקללה לברכה .וזה שאמר שם :כנחלים נטיו ודרשו רבותינו
זכרונם לברכה :מה נחלים מעלין את האדם מטמאה לטהרה אף דברי תורה
כן ,כי התורה מעלה את האדם אפילו מעמקי הטמאה חס ושלום ומטהרת
אותו ומקרבת אותו להשם יתברך .וזה כגנות עלי נהר ,הינו רמז הגן שהוא
אצל הנהר שמי הנהר משקין אותו תמיד ואינם נפסקין ממנו לעולם .כמו כן
ומקשרים בו יתברך תמיד על ידי התורה,
ישראל הקדושים הם קרובים אליו ֻ
והחיות דקדֻשה נמשך להם בתמידות ממנו יתברך על ידי התורה הקדושה.
)לקוטי הלכות  -הלכות חכירות וקבלנות ב'  -אות י"ב לפי אוצר היראה -
תלמוד תורה ,ק"ג(

ורחץ במים ...

)ויקרא י"ד ,ח'(

כל הטמאים אינם עולים מטמאתן כי אם על ידי מים ,וכן אי אפשר לכנֹס
לשום קדֻשה כי אם על ידי מים ,כגון הכהנים בעבודתם .וכן בבוקר בקומו,
וכן קֹדם תפלה ותורה צריכין לטבול או לטול ידיו במים ,וכל זה מחמת
שהמים קדמו לכל הבריאה ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל .נמצא שעיקר חידוש
העולם התחיל מן המים ,ועל כן שם עיקר שורש הדעת של אמונת חידוש
העולם ,שעל ידי זה עקר הטהרה ,ורק על ידי זה נכנסין בעבודת השם ,כי זה
עקר יסוד האמונה הקדושה ,בחינת "בראשית ברא אלֹקים" שהוא התחלת

התורה ,וזה עקר הקדֻשה והטהרה .ולהפך ,כל הטמאות נמשכין מזהמת
הנחש ,שהוא בחינת כפירה בחידוש העולם ,חס ושלום .ועל ידי טהרה במים,
על ידי טבילה או נטילה כפי הדין ,זוכין להמשיך על עצמו הארת מימי הדעת
שיתגלה לעתיד ,בחינת "כי תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים" ,שעל ידי זה
זוכין לאמונת חידוש העולם ,שכל הקדֻשות וכל עבודת השם תלויים באמונה
זו ,כי זה יסוד התורה והעבודה ,לידע ולהאמין שהוא יתברך יחיד וקדמון
וברא את העולם יש מאין המחלט )לקוטי הלכות  -הלכות נטילת ידיים
בסעודה ד'  -אות ד' לפי אוצר היראה – מקוה ,אות ה'(
)כוכבי אור – להודיע ,יב(

  ...דבר פעם אחת ]מוהרנ"ת[ ממה שאיתא בספרי
אמת ,שנשמת כל אחד מישראל הוא חלק אלֹקי ממעל )וכמובא בדברי
חכמינו ז"ל על פסוק "ויפח באפיו נשמת חיים"  -מאן דנפח מתוכו נפח(,
ואמר שמזה יכולין להבין גדֻלתו של הצדיק האמת שיכול להשיג עד אין
שעור .כי כשהנשמה יורדת לזה העולם ומתלבשת בהגוף שהוא ממשכא
דחויא ]עור הנחש הקדמוני[ והנחשים והעקרבים סובבים אותה מכל צד,
שהם בחינת הקליפות השוכנים סביב הלב ששם משכן האלֹקות ,כמו שכתוב
)יחזקאל ה(" :זֹאת ירושלם שמתיה בתוך הגויים וסביבותיה
ארצות" ,וירושלים הוא בחינת לב כמבֹאר במקום אחר
)לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ ,וחלק ב' סימן א(,
ומאלו הקליפות השוכנים סביב הלב נמשכים כל
התאוות ומדות רעות וכל מיני עקמימיות שבלב,
וכביכול השם יתברך בעצמו נותן להם כח לזה
מסכנת מאֹד שלא תטבע
כידוע .ובודאי הנשמה ֻ
ביניהם ,ובשביל זה ,נעשה עם כל אחד מה
שנעשה .אבל מי שמתגבר על יצרו בכל מיני
התגברות עד שמטהר את לבבו מכל רע עד
שלא נשאר בו שום אחיזה משום תאוה ומדה
רעה ,אם כן מה נשאר בו הלֹא לֹא נשאר בו רק
החלק אלֹקי אשר בלבבו .ועתה היש קץ
להשגותיו אשר יוכל להשיג .ומי יוכל להבין ולשער
רוממות ונוראות דבוריהם ומעשיהם ודרכיהם .ואף
על פי שיש בזה כמה אלפים מדרגות ,אבל בודאי כל
צדיק כפי מה שמטהר עצמו מהתאוות ומדות רעות ,כמו כן
נטהר לבבו מהקליפות השוכנים סביבו ,וכמו כן זוכה להשגה עצומה
באלֹקותו יתברך.
)לחודש ניסן(

 ימי חֹדש ניסן ימי תשובה הם
כמו ימי חֹדש תשרי .היינו שכמו בחֹדש תשרי ,בימי רֹאש השנה ,יום כפור,
ֻסכות ושמיני עצרת ,צריך לעסֹק בתשובה ובענייני יראת השם וקיום המצוות
יותר מבכל השנה ,כך גם בניסן צריך לעסֹק בתשובה וביראת השם וקיום
המצוות יותר משאר ימות השנה )עצות המבוארות – חודש ניסן ,א'(.
מסגל לתקון הברית
 ניסן הוא בחינת תיקון הברית .הינו שחֹדש זה ֻ
המסגלות לתקון הברית,
יותר מכל עת אחרת בשנה ,אם עוסקים בעצות ֻ
כמבֹאר בספרי רבנו זכרונו לברכה ,שמדת השמחה מועילה מאֹד לתקון
הברית .הינו שלא לתת לעצבות ולדאגות לשלֹט על המח ועל הלב ,רק
להתחזק במידת השמחה ,הן בהרחבות גשמיות ,כפי שמבאר רבנו את הפסוק
)תהלים ד ,ב( "בצר הרחבת לי" ,הן ברוחניות צריך להתחזק בשמחה על ידי
הנקדות הטובות שמוצא בעצמו ,כמבֹאר בלקוטי מוהר"ן )חלק א' ,סימן
ֻ
רפ"ב( בתורה "אזמרה לאלֹקי בעודי" .ועל ידי מדת השמחה כראוי,
ממשיכים את קדֻשת חֹדש ניסן ושמחתו לכל השנה כלה ,שכל השנה כלה יוכל
להתחזק בשמחה כראוי ,ועל ידי זה ינצל ממקרה לילה רחמנא לצלן ,ויזכה
לתקון הברית )עצות המבוארות – חודש ניסן ,ב'(.

ושמרתם את המצות ...

  ...ותעזרנו להמשיך קדֻשת חֹדש ניסן ,רֹאש
חדשים ,עלינו ועל כל-ישראל .וכשם שהוצאת בו את
עמך ישראל מגלות מצרים ,ערות הארץ ,שהוא פגם
הברית ,כן ברחמיך הרבים ,תושיעני ותגאלנו בכל
דור ודור ,בכל שנה ושנה ,לכל נפש ונפש מעמך
ישראל ,שתצילנו כֻלנו בכֹח קדֻשת החֹדש הזה רֹאש
חדשים ראשון הוא לחודשי השנה ,שהוא חֹדש ניסן
גאלת וישועת ישראל ,שנזכה כֻלנו על-ידי-
הקדושֻ ,
לגאלת הנפש באמת ,שתגאלנו ותפדה נפשנו
זה ֻ
מהרה מבאר שחת מטיט היון ,ותוציאני ממצֻלות
האמללות מאֹד מפגם מקרה
ים .ותציל נפשותינו ֻ
לילה חס ושלום ולֹא נכשל בעוון זה לעולם ,אנחנו
וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד עולם,
לֹא בשוגג ולֹא במזיד ,לֹא באֹנס ולֹא ברצון .אבינו
מלכנו חמֹל עלינו ,אבינו מלכנו חוס ורחם עלינו,
אבינו מלכנו חמֹל על עוללנו וטפנו .ותעזרנו להמשיך
קדֻשת ושמחת ניסן על כל השנה כלה ,ונזכה להיות
בשמחה תמיד ,ולהביא תמיד שחוק ושמחה ועֹז
וחדוה בכל המלאכים הקדושים ,ויהיה הוד והדר
לפניהם עֹז וחדוה במקומם בכל השנה כלה ,כמו
בחֹדש ניסן .ונזכה תמיד ליתן חיזוק ותֹקף
להמלאכים הקדושים על-ידי שמחתנו ,ויתחזקו
המלאכים הקדושים תמיד בכל עֹז ותעצומות.
ויבטלו כֹח השדים והקליפות ,ולֹא יתנו להם שום
יניקה מהשפע הקדושה היורדת לנו ,עד שנזכה
למאכלים ומשקאות מבֹררים ,ולהינצל על-ידי-זה
מטמאת מקרה לילה חס ושלום ,ולהיות קדושים
וטהורים תמיד )לקוטי תפילות ב  -תפילה ה(
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב מב(

עצמי ובשרי ,שחידד את אוזניו
ולבבו לשמֹע נפלאות נוראות השיר והנגון של הצדיק
האמת שעל-ידו הוא מוציא כל הנפשות שנפלו
וקשיות ואפיקורסות וכפירות
בטעותים ומבוכות ֻ
גדולות ,ובהשיר והניגון הזה הוא רופא אותנו ,את
הבת מלכה ,שהוא כלליות נפשות ישראל בתכלית
השלמות .מלך המשיח ינגן זה הניגון לעתיד ועל-ידו
יגלה נבוע אור ה' לכל באי עולם ויתקן כל העולם
בשלמות בתכלית.
קבלתי אגרתך היקר לי מכל הון המלא דבורים
קדושים ודברי ידידות ואהבה חזקה ואמתית,
ואקוה כי בקרוב נזכה להתראות בשמחה בשבת
אחים גם יחד ולקבל דין מן דין .זה עכשיו בעת
עריכת מכתבי הגיע לי תרומתו מאה ל"י והיה לי
מזה שמחה ונחת גדול על שזכה להיות בעזרי
לתומכני .והנני נותן לכבוד מעלתו הרם תשואות חן
ורֹב תודות מעֻמקא דלבאי ,ישלם ה' פעלו הטוב,
רפואה וישועה בגוף ובנפש לאֹרך ימים ושנים
טובים ,ויזכה לראות התגלות האמת בעולם ,שיכירו
וידעו כל יושבי תבל כי לה' המלוכה ומושל בגויים,
ויעשו כולם אגֻדה אחת לעשות רצונו בלבב שלם.
אי אפשר להתקרב ולדעת מה' יתברך על-ידי
שום חכמה ,כי אם על-ידי אמונה שהוא השער
והפתח להתקרב ולדעת מה' יתברך באמת.

צריכין לחתור המים שמהם גדלה האמונה!
עמקות בכל יום ,דהינו לצעֹק
האדם צריך עצות ֻ
ממעמקים מעֻמקא דלבא עד אשר יחתור וימשיך
עמקות המתחדשות בכל יום ועת בבחינת
עצות ֻ
עמקות מני חשך" ,שעל-ידם נמשך אמונה.
"גולה ֻ
רבונו של עולם ,אתה יודע כל מה שעובר על כל
העולם בעניין האמונה הקדושה שהוא יסוד הכל,
ובפרט מה שעובר על ישראל עם קדוש שהם כולם
מאמינים בני מאמינים ,אך אף-על-פי כן יש אלפים
ורבבות מדרגות בעניין האמונה הקדושה ,וכל
הצרות וכל הגלֻיות שעוברים על ישראל הכל על-ידי
פגם האמונה שהוא יסוד כל התורה כלה כאשר גלית
אוזננו על-ידי חכמיך הקדושים )ובפרט מה שעובר
עתה על ישראל אשר יצא הקצף מאתך ונגזרו כמה
גזרות רעות על ישראל( ,אוי לנו על שברנו ,נחלה
מכותינו ,אוי מה היה לנו ,אוי מה היה לנו ,אוי מי
יעמד בעדנו בעת צרה מרה כזֹאת ,אוי מה נעשה לנו,
אוי אוי להיכן נברח ,להיכן ננוס לעזרה ,ובפרט
שנשמע שרוצים להוציא עוד חס ושלום גזרות קשות
ורעות מאֹד רחמנא לצלן ,וכֻלם כנגד דת ישראל ,אוי
אוי ואבוי אוי ומר אוי ומר ,וכל אלו הצרות כולם
באים על-ידי פגם אמונה.
אחי יקירי וחביבי כנפשי ,אין אתה יוצא מלבי
ואיני מסיח דעתי ממך בכל עת ,אחי חביבי ,דע
והאמן שאני מוכן להקריב את חיי על מזבח אהבתנו
האמתית עד בלי גבול .ה' יודע את לבי ,כי נכסֹף
נכספתי מאֹד בכל נפשי לטייל עמך יום יום בגן עדן
של הצדיק האמת ההולך לפנינו תמיד ועוסק עמנו
בכל דור לתקננו ולקרבנו ולהשיבנו לה' יתברך
ולתורתו הקדושה באמת .כתיבה וחתימה טובה
וחיים ושלום לך ולביתך.
ישראל דב אודסר
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

הגאלה כבר קרובה שנים,
ֻ ...
ועכשיו מגיע הזמן האחרון...
עכשיו זה חשך ,אבל יהיה אור בכל בית ,בכל
ישיבה ,יהיה אור גדול .יהיה עולם חדש .יהיה כל
העולם כלו רק להשם יתברך ,רק להתורה ,רק
לאמונה ,רק לאמת .יהיה עולם להשם יתברך,
לקיים התורה באמונה ,באמת .שיתפרסם רבנו  -זה
הגאלה!
ֻ
רבנו הקדוש הוא בעצמו יטפל בהכל .הוא בידו
הכל ,כל הבריאה ,כל העולם ,כל התורה ,כל ישראל.
הגאלה!
זה עניין פלא שלא היה מעולם! בא בזמן ֻ
הצדיק הוא בית-המקדש ,הוא הכל .ורבנו זה
עניין לגמרי חדש .העיקר האור העולם הוא רבנו
הקדוש .הוא מחיה אותנו ,מחדש אותנו ,הוא מאיר
בנו ,זה עניין שלא היה עדיין בעולם ,חדש!
כמה שאנחנו יודעים אינו כטפה מן הים מעניין
גדֻלתו של רבנו .הכל לֹא בא בחשבון ,לֹא כלום נגד
גדֻלתו .רק רבנו הקדוש גלה איזה טפה מן הים
מעניין גדֻלתו .חכמה כזה ,גבורה כזה ,עוד לֹא היה
בעולם ,אין בעולם .הוא הודיע טפה מן הים
מהגבורה שלו ,פלא וגבורות כאלה עדיין לֹא היה
בעולם .כל זה אינו כטפה מן הים!
לֹא אני אומר את זה ,אני מצדי מי אני? רבנו
ורבי נתן הם אמרו לנו טפה מן הים איך שאנחנו
כלנו תלויים הכל ברבנו .כל התקון שלנו וכל החיים
שלנו  -העיקר הוא רבנו!
"אני נהר המטהר מכל הכתמים" ,מי ,איזה
צדיק אמר דבר כזה ,אם לֹא משיח!
בכל הש"ס לֹא היה אף תנא ,אף צדיק ,אף אחד
שיגיד הדבורים כמו רבנו .והוא אמר" :רבי שמעון
הוא 'עיר וקדיש מן שמיא נחית' ,ועכשיו יש 'נחל
נובע מקור חכמה'" .נו ,הוא כבר הכין לנו כל
הרפואות וכל הישועות והכל ,הכל!
הוא כל התורה וכל החכמה וכל ..הכל .כל
הרפואות ,הכל!

צדיק קדוש וגאון כזה ,וחכם כזה ואמת כזה
עוד לֹא היה בעולם .שאנחנו צריכים לכל הרפואות
שלו ,לכל החידושים שלו ,לכל תורה שלו .כל
החכמים יפלו ויתביישו מפני רבנו ,מפני החכמה
שלו .כל העולם יתביישו!
אוי ווי ,אם לֹא הייתי זוכה להכיר את רבנו
הקדוש ותלמידו הקדוש רבי נתן וכל תלמידיו
הקדושים ,ולטעֹם מאור שלהם ..זה אור חדש שלא
היה נתגלה בעולם.
כל דברי רבנו הקדוש הם כל החיים שלנו ,כל
דבור הוא בוקע רקיעים ,הוא עושה תקונים כאלו
שלא היו מעולם מיום בריאת העולם ,לֹא היה דבר
כזה ,כי רבנו הקדוש הוא חדש ,רבנו הקדוש היה
בעולם אבל לֹא ידעו כלל מה זה ,ורבנו הקדוש ורבי
נתן הם הודיעו את זה ורצו להרֹג אותם ,בנס הם
נצלו ,בנסים גדולים .רבי נתן כמה עלה על כל העולם
ואמרו שצריכים להרגו ונסים גדולים שהוא נשאר
בחיים ,והוא צחק כנגד כלם .רבנו הקדוש ותלמידו
הקדוש רבי נתן הם מצחקים מכל העולם!
רבנו הקדוש הוא היה בארץ ישראל וכבש ארץ
ישראל מיד הגויים בשבילנו ,בשביל לתקן אותנו.
הוא יתקן כל העולם ,כל אחד ואחד בשלמות גמור,
תיקון גמור .הוא הכל אצלו ,בית-המקדש ,הקדש-
הקדשים ,אבן-השתייה  -הכל אצלו ,הוא עולה על
הכל!
ברסלב זה הכל! זה בית-המקדש ,קֹדש
הקדשים ,וכל הישועות של כל ישראל .אנחנו
הגאלה הוא רבנו!
תלויים ברבנו ,כל ֻ
רבנו זה העיקר ,העיקר החיות של כל ישראל
וארץ ישראל ובית-המקדש .הוא אור של כל התורה,
הוא היסוד .כל התורה מקבלים מרבנו ,קֹדש
קדשים מקבל מרבנו ,כולם יונקים ממנו .הוא גואל
מושיע ,הוא הכל  -רבנו הקדוש!
אתם לֹא יודעים כלל מה זה ,כל העולם לֹא יודע
כלל מה זה .אנחנו בהדבורים שלנו אנחנו מגשמים
את דברי רבנו .לֹא יכולים לדבר ,אסור לדבר,
פלאות כאלה...
אהה! מה שסבלתי זה אי אפשר לספר ,כולם
הראו באצבע" :הנה ברסלבים" היינו שנים ,אני
ורבי ישראל קרדונר .אני באתי מירושלים ולֹא רצו
לתת לי שלום" ,אתה ברסלב!"
אני מקוה להשם יתברך שיהיה נעשה עניינים
הגאלה תלוי בזה ,שילמדו ספריו
פלאים ,זה כל ֻ
הגאלה השלמה .העיקר רבנו
ולקיים ,אז יהיה ֻ
להגאלה האמתית האחרונה,
ֻ
הקדוש כבר גלה הכל
רבנו הקדוש כבר גלה הכל! כל דבור שלו הוא כל
התורה כלה! וכל עיקר חיותנו וכל עיקר חיות כל
ישראל!
הגאלה כבר ישנה ,יש כבר .יהיה חתונה יפה
ֻ
מאֹד ,כל ארץ ישראל ירקדו וישמחו ,כל ארץ ישראל
 -עם רבנו הקדוש! ) ...ההמשך יבוא(

חג פסח כשר ושמח
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