הילולת מורינו ר' ישראל בער אודסר זצ"ל ,ביום ח"י חשוון

מברסלב
והוא יושב פתח האוהל ...

)בראשית יח ,א(

" ...לֹא אוכל להתאפק מעֹצם אהבתך מלכתֹב לך מעט ממה שאמרתי
בשבת קֹדש העבר .ותמצית העניין מרֻמז בפסוק )בראשית יח ,א( :והוא יושב
פתח האֹהל כחֹם היום .יושב  -לשון המתנה ועכבה זמן רב ,כמו :ותשבו
בקדש ימים רבים ,היינו שאין האדם זוכה להתגלות אלֹקות בחינת וירא
אליו ה' כי אם על ידי שיושב וממתין ומתעכב אצל פתח אֹהל הקדֻשה זמן
רב .ואף על פי שבתוך כך עובר עליו מה שעובר .וחמימות היום שהם כלל
התאוות בוער אותו הרבה ,אף על פי כן הוא אינו מניח את מקומו חס ושלום
רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל הפתח ימים וזמנים רבים בחינת והוא
יושב פתח האֹהל כחֹם היום ,והבן היטב .כי איתא בדבריו זכרונו לברכה
)לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מח( שלפעמים האדם אצל הפתח והוא שב
לאחור או שמשתטח ומתפשט אז כנגדו הבעל דבר וכו' ,אבל מי שחושב על
תכליתו הנצחי באמת וחס על חייו באמת אינו שב לאחור ואינו זז ממקומו
חס ושלום בשום אֹפן ,רק הוא יושב וממתין אצל פתח אֹהל הקדֻשה שהוא
אֹהל בית המדרש ואֹהל הצדיקים והכשרים ,אף על פי שחֹם היום בוער חס
ושלום ,ועל ידי זה וירא אליו ה' וכו'" ...
)עלים לתרופה  -מכתב כ"ח(

וירא וירץ לקראתם...

)בראשית יח ,ב(

'וירץ' — זה בחינת זריזות ושמחה ,כי
זריזות הוא בחינת שמחה ,כמובן בהתורה
"אריכת אפים" )בסימן קנה בלקוטי א( ,וכמו
שאמרו רבותינו ז"ל :מצוה לרוץ לבית הכנסת
ולדבר מצוה ,כמו שכתוב :שמחתי באֹמרים לי
בית ה' נלך .כי מי שמסתכל על תכליתו באמת,
בוודאי כשמגיע לילך לבית הכנסת או לדבר
מצוה ,הוא רץ בשמחה גדולה ובזריזות
גדול ,כי רק זה הוא חיותו ותקוותו לנצח,
וחוץ מזה הכל הבל הבלים ,כי לֹא ישאר כלום
משום דבר ,לֹא מעשירות ולֹא מצער העניות והדלות ,ולֹא
משום דבר תאוה וכבוד וקנאה ושנאה וקפידא ,כמו
שכתוב :כי לֹא במותו יקח הכל וכו' וכו' .וכתיב :גם אהבתם גם קנאתם גם
שנאתם כבר אבדה .ולֹא ישאר רק מה שיחטֹף בכל פעם איזה טוב לילך לבית
מחיב כל אחד
הכנסת ולבית המדרש ,ולעשות איזה מצוה .ועל כן בוודאי ֻ
לרוץ בזריזות ושמחה גדולה לדבר מצוה ,וכל מה שיודע שרחוק יותר מה'
מחיב לשמֹח יותר ויותר בעשיית המצוה ,מחמת שהוא גם הוא
יתברך ,הוא ֻ
שרחוק כל כך זוכה גם כן לעשות מצוה .וזהו בחינת 'וירא' — פירש רש"י:
והבין ,שהבין היטב והסתכל על התכלית באמת ,ועל ידי זה' :וירץ לקראתם'
— זה בחינת שמחת המצוה ,שעל ידי זה עיקר עליית הקדֻשה מן הקליפות...
)לקוטי הלכות – הלכות אישות ד ,סימן יט(

גם אנֹכי ידעתי

) ...בראשית כ ,ו(

עיקר האמת לאמתו אי אפשר לזכות כי אם כשהוא נקי וזך לגמרי מכל
התאוות ,והעיקר מתאוה הכללית שהיא תאוות משגל.
וזה שאמר ה' יתברך לאבימלך" :גם אנֹכי ידעתי כי בתם לבבך עשית
זאת" ,ואמרו רבותינו ז"ל :אבל נקיון כפיים אין כאן ,כי אם היית נקי
כפיים ,דהיינו שלא היית בעל תאוה כזה בוודאי לֹא היית בא למכשול כזה,
ולבסוף אתה טוען "הגוי גם צדיק תהרֹג?" ואתה אומר "בתם לבבי ובנקיון
כפי עשיתי זאת" כאילו אתה איש צדיק ואמת ,רק אברהם רימה אותך עד
אשר כמעט באת למכשול גדול על ידו .ובאמת אברהם אבינו אינו חייב בזה
כלל כי עשה כהֹגן כי שרי להו לצדיקיא לסגויי ברמאותא עם רמאי ]מותר
להם לצדיקים להתנהג ברמאות עם הרמאים[ ,בפרט שבזה לֹא היה שום

טוב להגיד ולשיר

רמאות ,כי ירא לומר אשתו הוא שלא יהרגוהו מאחר שראה שהם בעלי
תאוות כאלו ,שתכף שאלו אותו על עסקי אשתו.
וזה שאמר ה' יתברך לאבימלך" :גם אנֹכי ידעתי כי בתם לבבך וגו'" ,כי
לֹא התכוונת לאסור אשת איש ,אבל נקיון כפיים אין כאן ,ומאחר שאתה
בעל תאוה כל כך ,על כן כמעט שנטית מדרך האמת לגמרי והיית בא לעבֹר
על אסור אשת איש; רק "ואחשך גם אנֹכי אותך מחטולי" ,כי ה' יתברך
מרחם על האדם שחפץ באמת רק שטועה את עצמו ,ועל כן מרמז לו ה'
יתברך בדרכיו הנעלמים שישוב מטעותו ,אבל על כל פנים אתה צריך לשום
אל לבך שאינך נקי כפיים ובשביל זה באת לטעות כזה על ידי האמת שלך
)לקוטי הלכות  -הלכות ריבית ה  -אות לד(
)כוכבי אור – אותות ומופתים ,ה(

  ...פעם אחת נסע רבינו ז"ל בדרך עם רבי חייקיל
ז"ל ,ורבינו ז"ל היה אז בדבקות נפלאה .ונדמה לרבי חייקיל שרבינו ז"ל
מתנמנם .ובדרך שמן הצד ישב אז אחד שהיה מקֹרב מעט לרבינו ז"ל ,וגם
היה לו צד ֻקרבה עם רבי חייקיל .ורמז רבי
חייקיל להבעל עגלה לנטות אל קרובו שדרך
שם בדרך צדדה .וכשבאו שם צוה רבי חייקיל
להבעל עגלה לעמֹד ועמד שם .ודרך רבינו ז"ל
היה לבלי להתעקש על שום דבר ,ועשה עצמו
כאילו לֹא ידע וירד מהעגלה ונכנס לבית האיש
ההוא .וכשראה האיש הבעל הבית את רבינו ז"ל
נתפעל מאֹד ונתן לו שלום בשמחה ,ושאל אותו
רבי חייקיל האם יש לך מעט יין ישן או מיני
מתיקה לכבוד ,והשיב אין כלום וביתו ריקם.
אמר לו לך אל הקרעטשמע הסמוכה ותביא
דבר מה לכבוד ,והשיב שאין לו במה לקנות.
אמר לו קח איזה חפץ למשכון ולקח את
מנורות שבת של אשתו והביא מעט משקה
ומטעמים .וכשמלא את הכוס לכבוד רבינו ז"ל בתוך כך
עברו הילדים ערֻמים ויחפים לבושים קרוע ובלוא .רמז רבי
חייקיל לרבינו ז"ל את כל זה ואמר לו שישפיע לו איזה שפע .ענה ואמר רבינו
ז"ל אני אין לי שפע בשבילו ,רק אם תרצה אתה תתן לו שפע ,ענה ואמר רבי!
מתיירא אני מכם אולי תרגזו עלי בשביל זה ,ותֹאמרו חס ושלום שחייקיל
ימות ,וימות חס ושלום .וייען רבינו ז"ל ויאמר לו אל תירא! ושאל אותו ככה
שלֹש פעמים ובכל פעם השיב אותו רבינו ז"ל אל תירא אני נותן לך רשות!
והיה שם בבית כלי עם מים ,ושפך רבי חייקיל את הכלי הנ"ל באמצע
הבית ,ולקח הקאטשערי ]מערוך[ והחליק את המים ואמר בזה הלשון :שפע
למזרח ,שפע למערב ,שפע לדרום ,שפע לצפון .והגביה רבינו ז"ל את
הקאפטין שלו ואמר אליו חייקיל לי לֹא תתן שפע! ואחר כך קבלו רשות
מהבעל הבית ונסעו משם.
וכשנסעו משם באו מחנה ערלים המובילים לעיר מפות פשתן שער
רחלים ועורות וכדומה למכור .ושאלו את בעל הבית אם יש לו למכור יין
ישן ,שכר ,דג מלוח ,עֻגות וכדומה ,ויען להם שאין לו כלום .וישאלו אותו
מדוע? והשיב להם מחמת שאין לו כסף ,ויאמרו לו שילוו לו איזה סכום
ליסע העירה לקנות כל הנצרך ,וכשייסעו בחזרה יקנו ממנו .ומחמת שאתה
איש ישר אין לנו לדאֹג מהכסף .וכמדֻמה לי שהלוו לו חמשה רובל כסף .עד
היום ההוא דרך הערלים היה לעמֹד בהקרעטשמע שעל יד הדרך ,ומן היום
ההוא והלאה התחילו לעמֹד אצלו ,וקנו ממנו כל מה שהיו צריכים .והתחיל
להיות בעל שפע ,וגם מכרו לו כל מה שהיה להם הן מן השדה קטניות
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ותבואה פשתן ,והן עורות חיות וגם עופות וכדומה ,והוא מכרם בעיר
והרוויח אחד על אחד והתחיל לעלות למעלה למעלה .וכשהתחיל להשיג מעט
כסף קנה איזו בהמות ועשה חמאה וגבינה והתחיל להוביל לעיר גם חלב
למכור .ובבואו לעיר למכור כל הנ"ל וגם לקנות כל הדברים הנצרכים לו,
אגב בא אל רבינו ז"ל לקבל שלום; וכעבֹר איזה זמן וכבר היה טרוד ובהול
שכבר לֹא היה לו פנאי לכנֹס אל רבינו ז"ל מחמת שהיה צריך למכור
הסחורה וגם לקנות ולעשות חשבונות ,ומתוך כך מנע את עצמו מלכנֹס אל
רבינו ז"ל ,כי נתיירא שלא יתחיל לדבר עמו ויבטל זמנו או אולי אחד מאנשי
שלומנו יתחיל לדבר עמו וכנ"ל:
פעם אחת כשהיה יריד בברסלב ורץ במהירות אל השוק לקנות ולמכור,
וחלונות רבינו ז"ל היו יוצאים לשוק שבהכרח לעבֹר דרך שם .ובתוך כך
כשרץ ורצה לעבֹר לשוק ושלא יראוהו ,דפק רבינו ז"ל בחלון וקרא אותו.
ומסתמא ֻהכרח לכנֹס כי אין הדרך ארץ שלא לכנֹס אם כבר קרא אותו.
וכשבא אל רבינו ז"ל אמר לו רבינו ז"ל ההסתכלת היום אל השמים? ויאמר
לֹא ,קרא אותו רבינו ז"ל אל החלון ויאמר לו הבט בחלון ותֹאמר לי מה אתה
רואה? ויאמר אני רואה עגלות וסוסים ואנשים רצים הנה והנה .ענה רבינו
ז"ל ואמר לו אחר חמשים שנה יהיה יריד אחר לגמרי ,זה הכל שאתה רואה
לֹא יהיה עוד ,רק סוסים אחרים ועגלות וסחורות ואנשים אחרים ,וגם אני
לֹא אהיה וגם אתה לֹא תהיה .כהיום אני שואל אותך :מה אתה כל כך בהול
ומטרד שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמים? ויקרא את רבי חייקיל
ֻ
שהיה בחדר אחר ויאמר לו :תראה חייקיל מה שעשית עם השפע שלך עד
שאין לו אפילו זמן להסתכל על השמים!
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב לא(

לכבוד עיני ולבי ,המעדן ומענג את נפשו באורות הצחצחות
החדשות העליונות ונוראות מאֹד במעלה שאין למעלה מהם ,המחיים
ומרפאים את גופו ונפשו ומטהרים מאבי אבות הטמאה של המינות ואמונות
כזביות של השקרנים בעלי כבוד וגאוה ,ורודפים אחר כבוד עצמן ,ולוחמים
בעזות מצח להרחיק ולהפריד את ישראל מהצדיק האמת הרועה האמתי
שהוא עיקר מקור ושורש חיותם לדורי דורות לנצח ,ועל-ידי זה הם מעכבים
והחרבנות שבא על ישראל ,אבל סוף כל
וגורמים כל הכפירות וכל הצרות ֻ
סוף יגמֹר הצדיק את שלו מה שהתחיל לתקן העולם בשלמות ,כמו שהבטיח
ואמר" :האני לֹא גמרתי? גמרתי ואגמֹר נצחתי ואנצח".
דבורי לשון הרע שעל-ידם נתרבה מחלֹקת ושנאה וקנטור בעולם ,הם
בחינת רוח סערה ,שעל-ידי זה נתבלבל האוויר ואי אפשר להשמיע קול דבר
הצדיק האמת ההולך לפנינו לתור לנו דרך כבושה לשוב לה' יתברך אפילו
מכל המקומות הרחוקים מאֹד מהתורה .ושלום הוא בחינת אוויר הנח והזך,
שעל-ידי זה נשמע דבור הצדיק למרחוק בכל העולם עד שיפרח הדבור
הקדוש להטוב הכבוש בין הסטרא אחרא כמו חץ מהקשת ,עד שישמע הטוב
ויפלח חץ כבדו של הסטרא אחרא ויצא הטוב משם בשלום.
אנשי ה' אנשי הכבודֻ ,כלם גדוליםֻ ,כלם ברוריםֻ ,כלם קדושים וכֻלם
עושים באימה וביראה רצון קונם בקדֻשה וטהרה ,וכֻלם ענווים כעפר ואפר
ממש.
"אמת מארץ תצמח" ,מאותם הכשרים האמתיים שמונחים עד הארץ,
מהם דייקא יצמח האמת לכל באי עולם.
הכשרים האמתיים שבדור המקֹרבים לצדיק האמת והולכים בדרכיו,
הם שפלים קטנים ונבזים בעיני עצמם כתולעת ממש ,בבחינת "ואנֹכי תולעת
ולֹא איש חרפת אדם ובזוי עם" ,בחינת "כל רואי ילעיגו לי" וכו' ,ואף-על-פי
כן הן עזים וחזקים בדעתם מאֹד מאֹד כעמוד ברזל וכחומת נחֹשת כנגד
החולקים השקרנים ועזי פנים החולקים על הצדיק האמת ואנשיו בגאוה
ובוז ,הרוצים להעלים ולהסתיר אור הצדיק האמת מעיני ישראל ורוצים
למנֹע מלהתקרב אל האמת .כי צריכים שלא לשמֹע כלל לשום בלבול וליצנות
שלהם ולבלי להתבייש מהם כלל ,ומי שפוגם בזה ואין לו עזות דקדֻשה ואינו
עז כנמר נגד החולקים המלעיגים ומונעים מלהתקרב אל האמת ,שעיקר
התקיפות שלהם הוא על-ידי עזות ושקר ,על-ידי זה אינו זוכה להתקרב
למנהיג האמת ואינו זוכה לקבל ממנו השגות אלֹקות ,ונפגמה אצלו האמונה
עד שבא לידי כפירה גמורה ,חס ושלום.
כשמדברין לשון הרע על הצדיק והנלווים אליו ,חס ושלום ,על-ידי זה
נקדה התחתונה ,ובין הצדיק שהוא
מפרידין בין כלל ישראל שהם בחינת ֻ
נקדה העליונה ,שיכול לקרב הכל לה' יתברך ,אפילו את הרחוקים
בחינת ֻ
ביותר ,וזה בחינת "נרגן מפריד אלוף" וענשו גדול מאֹד...

)אכילה(

 על-ידי תאוות אכילה נפגם הכבוד
דקדֻשה ,ואזי מתגברין העזי-פנים שבדור ,כי נופל הכבוד אל הגויים
והרשעים והעזי-פנים שבדור ,שהם נוטלים כל הכבוד והממשלה ,ואזי הוא
בחינת הסתרות פנים ,בחינת התגברות הדינים ,חס ושלום; אבל כשמשברין
תאוות אכילה ,על-ידי-זה הוא נשיאות פנים ,בחינת ביטול הדינים ,ואזי
הכבוד דקדֻשה בשלמות ואין שום שררה והתמנות להעזי-פנים )לקוטי עצות
– אכילה ,יא(.
  ...ובכן תרחם עלינו ותושיענו ותהיה בעזרנו מעתה ,שנזכה לשבר
באמת תאוות אכילה ושתיה ,ונזכה להסתפק במעט ,לאכֹל מעט בקדֻשה
גדולה ולהסתפק ממנו ,ונדקדק על עצמנו מכזית ועד כביצה ,לבלי לאכֹל
אפילו משהו יותר מהמוכרח לנו בשביל קיום הגוף ,ונֹאכל לבד לקיום גופנו
ונמעט תאוות טבענו .ונזכה להיות בכלל הצדיקים האוכלים לשבע נפשם
דקדֻשה ,כמו שכתוב ,צדיק אוכל לשבע נפשו .עד שנזכה שתשא לנו פנים
ותחננו ,כמו שכתוב :ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום .ונזכה להמשיך הארת
פנים אל הכבוד דקדֻשה ,ותציל אותנו ואת כל עמך בית ישראל מעזי פנים
ומעזות פנים ,ותעלה ותסלק את הכבוד מן העזי פנים שבדור ,ולֹא יהיה להם
שום כבוד והתנשאות ופקידות והתמנות ושררה כלל .ותרחם עלינו ועל כל
עמך בית ישראל ,ותציל אותנו מכל המנהיגים והמפֻרסמים של שקר
הגורמים לנו מה שגורמים ,כאשר אתה לבד ידעת ,כי בעוונותינו הרבים נפל
כטמאת הנידה .ונפל
וירד הכבוד דקדֻשה מאֹד ,דל כבודנו בגוים ושקצונו ֻ
הכבוד בין העכו"ם והרשעים והשקרנים והעזי פנים שבדור ,שהם מקבלין
לעצמן כל הכבוד וחולקין כבוד לעצמן ,ועמך ישראל הכשרים והצדיקים
באמת לחרפה ולבזיון וללעג וקלס ) ...לקוטי תפילות א  -תפילה סז(.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל – חלום הקצין(

 ...הלילה היה לי חלום .החלום היה בטבריה ,ורבי ישראל
קרדונר בא אלי מחברון לטבריה ונעשה רעש גדול בכל ארץ ישראל" :ישראל
בער נעשה ברסלב וזה סכנה לכל העולם ,צריכים להרֹג אותו ואת רבי ישראל
קרדונר!"
ופתאום בא אלי לחדר קצין גדול והוא היה עם הרבה קצינים תחתיו,
ובא אלי זה הקצין הגדול והראה לי באצבע ,ואמר לי בגאוה גדולה" :תן את
הפתק!"
אמרתי לו" :מדוע ,מה יש ,מה נורא כל-כך ,מה אתה מפחד כל-כך
מהפתק?"
"מה אתה שואל ,תן את הפתק!"
אמרתי לו" :למה אתה רוצה את הפתק ,מה יש בפתק?"
אז הוא אמר לי" :אתה שואל מה יש לפחד? אתה לֹא יודע מה שזה,
אתה לֹא יודע מה שהפתק יכול לעשות ,הוא ישגע את כל בני-ברק ואת כל
העולם .קֹדם הוא ישגע את כל בני-ברק ,ואחר-כך ישגע את כל העולם! הוא
ישגע את כל העולם ,הוא יהרֹג את כל העולם ובני-ברק!"
בני-ברק היה העיר הגדולה של כל ארץ ישראל ,וכל בני-ברק היו
מתנגדים על ברסלב ,כל העולם היו מתנגדים .אמרתי לו" :אני לֹא יודע ,לא
זוכר איפֹה נתתי את זה".
אז הוא אמר לי" :אהה! אתה לֹא זוכר? יש לי די חיילים ,הם יחפשו עד
שימצאו אותו .נחפש בכל מקום!"
אז אני פחדתי שאולי הם יקחו את הפתק ,היה לי פחד גדול ,צער גדול,
מה אני יכול לעשות? "חס-ושלום מי יודע ,אולי הם ימצאו"..
אז נזכרתי שאחד בא אלי בתחילת הלילה וביקש ממני שאחמֹל עליו
ואתן לו על הלילה את הפתק ,הוא רוצה להתחזק ולהיות שמח" ,רבי
ישראל ,תן לי רק הלילה לקרֹא ולראות את הפתק" ,אז אני נתתי לו ללילה
אחד את הפתק והוא הלך .אז ברוך ה' היה לי קצת מנוחה ,הפתק לֹא בבני-
ברק ולֹא פה ,הוא אצל החסיד בבית ולֹא יודע מזה שום אחד ,רק אני .אם-
כן הם יכולים לחפש.
נו ,נו ,אני הייתי חזק ,אני הייתי בטוח שהם לֹא ימצאו ,הקצין לֹא יודע
כלל מהחסיד שביקש את הפתק ,אמרתי לעצמי" :החסיד הוא לקח את
הפתק והם לא יודעים .עכשיו הוא יכול לחפש בכל מקום" .אז הם הלכו
הרבה קצינים עם הרבה חיילים לחפש את הפתק.
הוי ,כשנזכרתי שהפתק הוא אצל החסיד בבית שלו היה לי שמחה
גדולה ,הם יחפשו ויחפשו ,אז שיחפשו ) ...ההמשך יבוא(
מוקדשלרפואהשלימהשלשבתיישעיהובןפייגה,הי"ו
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