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)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

)שמות ז' ,יג(

כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים וקבלת התורה ואחר כך וכל
המלחמות לכבש ארץ ישראל וכל מה שעבר עלינו אחר כך הכל כאשר
לכל עובר על כל אדם שרוצה לזכות לחיי עולם שבהכרח שיעבֹר עליו
כמה מיני מלחמות בלי שעור ובכל עת שרוצה להתעורר ולהתחזק
בעבודת ה' מתגברים בכל פעם יותר ,ובפרט בהתחלה .כמו שהיה
ביציאת מצרים שתכף כשבא משה אל פרעֹה להוציא את ישראל התגרה
בהם ביותר ואמר :תכבד העבודה וכו'.
כי הסטרא אחרא כשרואה שבא צדיק אמתי בחינת משה ורוצה
להוציא איש הישראלי מגלות נפשו הוא מתגרה ומתגבר עליו יותר ויותר
ומכביד עליו עֹל העולם הזה והתאוות והפרנסה עד שקשה עליו לזוז
ממקומו לשוב לה' יתברך ,אבל דרך ישראל עם קדוש שהם תופסין
אמנות אבותיהם בידיהם ובכל פעם הם צועקים אל ה' ,ועל ידי זה הם
מכניעין בכל פעם פרעֹה וחילותיו שהם הסטרא אחרא וכתותיהם ,אבל
אף על פי שמכניעים הם חוזרין ומתגברין בכל פעם וכן פעם אחר פעם
כמה פעמים כמו פרעֹה שבכל עת שבא עליו איזה מכה נכנע קצת,
אבל אחר כך חזר והתגבר ,כמו שכתוב:
ויחזק לב פרעֹה ויכבד את לבו וכו'.
ואפילו אחר שהביא ה' יתברך עליו כל
והכרח להוציא את ישראל
העשר מכות ֻ
ממצרים חזר וקבץ כל חילותיו ורדף
אחריהם ,וכמו כן ממש עובר על כל אדם
בכל זמן וכל אחד יכול להבין בעצמו כל
זה לפי בחינתו וערכו איך שעוברים עליו
כמה עליות וירידות כמה וכמה פעמים
שכל זה נמשך מבחינה הנ"ל בחינת גלות
מצרים ,כי עיקר הגלות הוא גלות הנפש
וכל הגלֻיות מכֻנים בשם מצרים ,וכל זה
נמשך מעניין הנאמר בהשיחות ]לקוטי מוהר"ן א' -
סימן ע"ב[ ,שיש כמה בחינות ביצר הרע ומרבוי הכחות והבחינות שיש
בהיצר הרע משם נמשך כל זה מה שבכל פעם מתגבר מחדש.
ואפילו לאחר מתן תורה שכבר פסקה זֻהמתן והיה להם חרות
ממלאך המות וכו' וזכו לקדֻשה נפלאה ונוראה ,אף על פי כן התגרה
בהם אחר כך עד שהחטיא קצתם בחטא העגל .והדבר פלא מאֹד :מאין
נמשך זֹאת שאחרי שפסקה זֻהמתן וזכו לנבואת פנים בפנים יפלו אחר
כך כל כך ,אך כל זה נמשך מעניין הנ"ל שיש כמה בחינות ביצר הרע
ואפילו צדיקים גדולים ונוראים יש להם יצר הרע שהוא מלאך הקדוש
וכו' וכו' ומשם נמשך כל הנסיונות המבֹארים בתורה שנסו אבותינו את
הקדוש ברוך הוא ,כי אף על פי שזה היצר הרע של הצדיקים הוא בחינת
מלאך הקדוש ממש והוא רק בחינת דינים עליונים שלא זכו עדיין
להמתיקם וכו' אף על פי כן גם הצדיקים שאינם זוכין להמתיק אלו
הדינים ולשבר זה היצר הרע שהוא מלאך הקדוש יכול אחר כך להתגרה
בהם כל כך עד שיפיל אותם מאֹד חס ושלום ,ויטעה אותם מה' יתברך
ויתעה אותם מאֹד כמו שטעו אז בעגל לולי משה שעמד בפרץ והוציאם
מזה וכפר בעדם ,וכן עברו כהנה וכהנה על כמה גדולים שהיו גדולים
במעלה ואחר כך נפלו מאֹד רחמנא לצלן ,וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל.
ועל כן אמרו רבותינו ז"ל :ואל תאמין בעצמך עד יום מותך ,על כן
צריכין תמיד לצעֹק אל ה' ולסלק ולהשליך מאתו כל החכמות שמהם כל
הבלבולים רק לילך באמת ובתמימות ואז לעולם לא ימוט כי צעקה
ותפלות ותחנות ובקשות מועילים תמיד יהיה איך שיהיה) .לקוטי
הלכות – הלכות שילוח הקן ד'  -אות ו'(

לא תבנה ירושלים,
עד שיהיה שלום בין ישראל ...



  ...רבי ישראל קרדונר אכל לחם עם תה ,בלי
סוכר ,הוא היה תמיד בריא ,הוא לא ידע מראש שצריך רופאים ,אם יש
רופאים ,זה לא שייך לו ,בריא תמיד ושמח ...עם לחם ותה ,אי אפשר
להיות שמן  ...אל תשאל שאלות ,אני ראיתי בן אדם מן השמים ,מעולם
הבא ,הוא היה בעולם הזה עם עיניים ועם רגליים ,והנשמה שלו היה
בעולם הבא ,הלב שלו והחכמה ,הדעת היה בשמים...
העניין שלי ,אני לא כלום ,רק העניין הוא תפילה ,להתפלל כל אחד
להשם יתברך כל יום ,כל מה שחסר לו ,כל מה שצריך לבקש רחמים
מהשם יתברך ,שנזכה ליראת שמים ולשמור התורה והמצוות ,ואם חס
ושלום נופלים ,אז יש רבנו רבי נחמן שהוא לא נותן ליפול ,לא נותן לנו
ליפול ,העיקר זה רבנו הקדוש רבי נחמן ,אני לא כלום ,והעיקר ללמוד
ספריו ולקיים מה שהוא לומד אותנו ולהאמין לו מה שהוא אומר ,זה מן
השמים ,זה כל חיותינו ותקוותינו ,השם יתברך הביא אותו לעולם
עכשיו בחושך הזה שיהפוך ,שיקרב כל העולם להשם יתברך ולתורה
ולאמונה בשביל האמת ,זה העיקר ,העיקר להאמין בהשם ולהתפלל
להשם ,להאמין שהשם יתברך ברא אותנו והוא רוצה שאנחנו נאמין
בו ונאמין בתורה ובמצוות ונהיה בנים אצל
השם יתברך ,זהו התכלית ,זהו החיים ,בלא
זה אין חיים כלל .בלא זה ,בלא תורה ,זה
לא חיים! זה חיים של מין בהמה ,יש
בהמות שהולכים על ארבע רגלים ,ויש
בהמות שהולכים על שתי רגלים ,בעולם
מסתובבים בהמות על שתי רגלים
ומדברים גם כן .אוי ,צריכים בפשיטות
לדבר בפה ,מה שהעיניים רואות בספר
לדבר בפה ולהאמין שהשם יתברך שומע כל
תפילה ,אפילו רצון טוב שיש לנו ,השם
יתברך יודע הכל ,ועוזר לנו ורוצה לעזור
לנו ,רק העיקר מה שאנחנו רחוקים מן האמונה ומן
האמת ,אנחנו עם יהודי ,אנחנו קיבלנו התורה ואנחנו עם התורה ,עם
השם ,כל חיותינו התורה והמצוות ,זה כל החיות ...
...רבנו הקדוש אומר" :מה יש לאיש ישראלי לעבוד בזה העולם?
איזה עבודה יש לו? להתפלל וללמוד ולהתפלל! ,זה העבודה שלו!",
צריכים לחפש כמו שמחפשים אוצר ,לחפש ולהכין איך נזכה לחיות
חיים של תורה ואמונה ,חיים של שמחה ,אנחנו צריכים להתגעגע לזה
ולהתפלל להשם על זה ,שנזכה להכיר את השם יתברך ,שנזכה להאמין
בהשם ...ולשמור התורה והמצוות ,זה עיקר החיים ,העיקר הלב,
להתגעגע ולומר להשם" :רחם עלי ,שאזכה להכיר אותך ולעבוד אותך
באמת ,באמונה ,זהו עיקר החיים ,חיים של אמונה וביטחון ,חיים של
שמחה" .בלא זה ,מחר מתים ,מחר ,מחרתיים מתים ,אז איזה שמחה?
מה יש לי מכל התאוות...
)לקוטי עצות – צדקה ,סימן ג'(

 על-ידי צדקה ,משברין תאוות ממון
וממשיכין השגחה שלמה ומבטלין החרון אף מן העולם ,וממשיכין חסד
בעולם ,ונמשך התגלות משיח ובנין בית המקדש שהוא התגלות הדעת,
ועל ידי זה יכולין להעלות נפשות ישראל ולחדשם ,ועל ידי זה נעשה יחוד
קודשא בריך הוא ושכינתיה ,ועל-ידי זה זוכה להביא התגלות התורה
של לעתיד לבוא ,ונעשה תקונא דמרכבתא עילאה ותתאה ,גם נחשב
כמקטיר קטֹרת )לקוטי מוהר"ן א' ,סימן יג(.
 " ...השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני" .שאזכה שיתנדב
לבי תמיד לעזור לעניים הגונים בכל כחי ,הן לפזר משלי לעניים הגונים,
להעניק להם ולתן להם בשתי ידים ,מברכת ה' אשר אתה נותן לי בכל-
עת ,הן להשתדל עבורם בכל כחי ,לילך ולסבב עבורם ולקבץ על יד,

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

לרפואה שלמה של אילנה בת בלרה

בתוך שאר כל חולי עם ישראל

נדבת לב אחינו בני ישראל ,לתמכם ולסעדם למלאת ידי עניים מהמקום ,עד למעלה למעלה מכל הרוחניות ,שבשביל זה נברא
הגונים ,די מחסורם אשר יחסר להם ,הן מזונות הן מלבושים וכל האדם ,עד שידעו את ה' ויתנו לו כתר המלוכה.
מי שכוונתו אל האמת וחוגר עצמו למלחמה בשביל האמת הוא
מה שהם צריכים .ותשפיע עלי בחסדך ,ותתנני לחן ולחסד בעיני עמך
בית ישראל ,שאזכה שיהיו נשמעים דברי אצלם ,ויכנסו דברי באוזניהם מנצח תמיד.
אסור לייאש עצמו ,רק לחפש אחר הפלטין של האמת הקדושה בכל
שיתנדבו לבבם לתן צדקה הרבה ,ואזכה לקבל מהם מכל אחד ואחד
מנה יפה אפים .ותעזרני שיהיה לי כח להפוך בדברי לב אכזר ללב נדיבה ,עת ,ואפילו אם נדמה לו שכפי מה שיודע בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו
רחוק מאֹד שישיג את הקדֻשה ,אף-על-פי כן יעשה את שלו ויחפש
ואזכה להרבות בצדקה באמת תמיד כל ימי חיי:
ובזכות וכֹח הצדקה של כל עמך בית ישראל ,תזכה אותנו לשבר אחריה בכל כחו .ואפילו אם נדמה לו שגם אחר החיפוש זה כמה וכמה
תאוות ממון מאתנו .והרוח נדיבה של הצדקה הקדושה יֻמשך עלינו שנים לא מצא עדיין ולא השיג עדיין שום מדרגת קדֻשה כלל ,אף-על-פי
וישכך חמימות תאוות ממון ,תאוות הנגידות והעשירות ,מה שהלב בוער כן יחפש עוד ולא ייעף ולא יגע לעולם ולא יתבלבל משום דבר ,עד שאם
ומתאוה לממון הרבה ,להתעשר בעולם שאינו שלו .ונזכה להשליך אלילי האדם חזק בזה באמת כל ימי חייו ,ואינו שב לאחור ואינו זז ממקומו
כסף וזהב ,שלא יהיה בלבנו שום תאוה וחמימות והתלהבות לממון כלל ,בשום אֹפן ,ה' יתברך מרחם עליו ועוזר לו לעבֹר על הכל בשלום
רק נהיה שמחים בחלקנו תמיד ,ונהיה מסתפקים במה שאתה חונן ולהוציא הקדֻשה מהקליפות ולגמֹר הדבר בשלמות.
בדורות האחרונים האלה שגברה ההסתרה שבתוך הסתרה עד אין
אותנו ברחמיך בכל עת ,את כל אחד ואחד כפי רצונך הטוב ,ולא נתן
הנקדות
עינינו כלל במה שאינו שלנו ,ולא נחמוד ולא נתאוה כלל לכל אשר קץ ,עיקר התיקון הוא על-ידי הצדיק הגדול שיכול לעורר ֻ
לרעינו ,רק נזכה להיות שמחים בחלקנו תמיד באמת) .לקוטי תפילות א' טובות שבישראל ,ואפילו בהגרועים המלאים עברות  -גם בהם מחפש
נקדות טובות עד שמכניס בהם שגם הם ישמחו
הצדיק ומוצא בהם ֻ
– מתוך תפילה יג(
נפשותיהם ,ועל-ידי זה הוא מוציא אותם מעברות ומפגמים ומחזיר
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב ו' ,המשך( אותם בתשובה.
הצדיק האמת כל עסקו לקרב כל העולם אפילו הרחוקים מאֹד לה'
  ...דע ,שהעזי פנים שבדור החולקים על הצדיק
האמת הם נקראים כלבים ממש ,בבחינת "והכלבים עזי נפש" ,והם יתברך על-ידי שהוא זוכה להכיר דרכי רחמיו וטובו יתברך ,והוא מודיע
עוקרים את נפשם מן הקדֻשה ומכניסים עצמם להיות נקראים בשם זֹאת לכל שיש לכֻלם תקוה להתקרב אליו יתברך כי עדיין רחמיו וטובו
עליהם .ומי שזוכה להתקרב לצדיק הזה שיש לו זה הכח  -בודאי יזכה
כלבים ממש וגדול עוונם מנשוא.
הצדיק האמת הוא כלליות של שבעה רועים ונקרא רעיא מהימנא לכל טוב לנצח ,אשרי לו ,ואפילו אם קלקל ונתרחק מאֹד מאֹד ,אף-על-
והוא רועה האמונה לתקנה ולהשלימה ,ועיקר אמונת ישראל ממשיך פי כן הכל יתקן בודאי על-ידי הצדיק האמת ,כי יש לו כח לתקן כל מיני
קלקולים שבעולם ולהחזיר הכל בתשובה ולכפר כל העוונות
הוא להדור .ואי אפשר לבוא לזה הצדיק אלא על-ידי עזות
ולהפֹך כל העוונות לזכֻיות ,כי הוא ממשיך אורות
כמאמר רבותינו ז"ל "הוי עז כנמר" ,כמו שכתוב:
עליונים כאלו שעל-ידי זה נתקן הכל.
"נהלת בעזך אל נוה קדשך" ,היינו על-ידי עזות
הנחל נובע הצדיק הגדול במעלה מאֹד שהוא
נכנסין לתוך הקדֻשה .כי יש רועים של הסטרא
חידוש שבחידושים ,חידוש נפלא ונורא מאֹד
אחרא והם מפֻרסמי הדור של שקר וקופים,
מאֹד ,בעֹצם עמקות חכמתו הרמה מאֹד בעץ
ועיקר מלכותם הוא על-ידי עזות והם ככלבים
החיים העולה עד רום גבהי מרומים לעילא
בעזותם בבחינת "והכלבים עזי נפש המה
לעילא ,יכול להאיר אפילו בהרחוק והגרוע
רועים" והן "פני הדור כפני הכלב" ,ועל-כן כדי
מאֹד השגת אלֹקותו ,אפילו אם נפל למקום
רק
להינצל מהם מתחת ממשלתם אי אפשר
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שנפל.
על-ידי עזות ,לעמֹד נגד עזותם ואז נכנס לתוך
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הקדֻשה.
המעתיק ,המתפלל תמיד בעד שלומו וטובתו
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הטבע ,והתגלות אור השגחתו יתברך.
בחשך הגדול המר הזה אשר בזמננו אלה שהוא סוף
)ספר ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימנים כה המשך(
הגלות האחרון שהתגברה הסטרא אחרא והבעל-דבר מאֹד,
☺  ...ואז שמעתי מהאיש מארץ
עיקר הגלות הוא רק מחמת שתולין בטבע חס ושלום ואז הוא בחינת ישראל ,כל סדר נסיעתו ,וסיפר לי שעיר עכו סגורה מחמת מרידה
לילה וחשך ,בחינת הסתלקות האור ,כי עיקר האור הוא אור ה' יתברך ,הזאת ,ושכרו ספינה חוץ לעיר עכו ונסעו קצת ובדרך החזירם אדון
מספינה אחת ,ואמר להם שהוא סכנה גדולה לילך עכשיו ,כי בעצמם
היינו כשיודעים שהכל מתנהג בהשגחתו יתברך ,וזה עיקר האור.
אלו הנפשות הקדושות שנפלו להטעֻיות והמבוכות של חכמת הטבע ,שמעו קול הצעקה מאנשי הספינה שנהרגו ,ולפי דבריהם הייתה זאת
עיקר גמר התיקון והעליה של אלו הנפשות הקדושות הוא על-ידי הספינה ,שנשמע שנהרגו ,שהיה בתוכה בן רבי זאב מטראסטנעץ ורבי
הצדיק.
שמעון חברנו ועוד יהודים רבים בערך ששים וחמשה ,ואמר האיש מארץ
נתחזק ונתאזר בזריזות גדול לברֹח ולנוס אל הצדיק שבו תלוי ישראל הנזכר לעיל שהאנשים שהיו בספינתו אמרו שהם יודעים
שלמות תיקון נפשינו וכל תקוות ישראל .המאיר בנו הארת הרצון בתֹקף וזוכרים חמשים ושבעה אנשים מהם ואז חזרה הספינה לעכו שהלך בה
גדול כל-כך עד שיאיר לעולם ולא יֻפסק בכל מיני חשך שעוברים על כל האיש הנזכר לעיל ,ושאלו את האדון של הספינה שהוא בעצמו נשאר
אדם כפי מה שהוא ,שעל-ידי זה מעלה מבחינת שמד לרצון.
בביתו ,וצוה להם לילך ולבלי להשגיח על-זה וחזרו והלכו עד איזה
עיקר התגלות הרצון והכנעת מצח הנחש שהוא שרש חכמת הטבע ,מקום כמדֻמה עד ראדיס ,משם קצתם שכרו סוסים עד עיר סטמבול
הוא על ידי הצדיק.
בעצמו ,וקצתם על שהיו עניים הלכו וסבבו מעיר לעיר קצת ביבשה
כשמתחברים יחד נפשות ישראל באחדות ושלום ואהבה כאיש אחד וקצת בים עד שבאו לסטמבול וספר לי ,שאותן שהלכו דרך עיירות
בלי שום פרוד על-ידי איזה שנאה ומחלֹקת חס ושלום ,על-ידי זה יש ישראל עזרו להם ישראל בכל מקום שבאו ,ונתנו להם על הוצאות
להם כח ביותר לקבל אור השגת אלֹקותו יתברך ונכללים בדעה אחת הנסיעה ואכילה ושתייה כדרך אחינו בני ישראל רחמנים בני רחמנים
ורצון חזק לעשות רצון ה' יתברך.
וזמן נסיעתם נשתהה מן ראש חדש אייר שיצאו מארץ ישראל עד ימי
עיקר שלמות התיקון הוא על-ידי הצדיק האמת שיכול לירד לשרש תשרי שאז עמדו בקארינטאן באדעס.
נפשנו ,לעמקי עמקים ,ולקבץ הטוב מכל הרחוקים מאֹד ולהעלותם אל
וכל הדברים האלה היו לי קצת למניעה גדולה מחמת ששמעתי גדל
הקדֻשה העליונה.
הרעש והסכנה אבל אחר כך נתחזקתי יותר על ידי זה ,כי פניתי לצד
הצדיק האמת בחינת משה משיח  -אדון כל הנביאים והחכמים ,אחד והסתכלתי הלא הם אף על פי כן נסעו מארץ ישראל לחוץ-לארץ,
שכל קיומנו עתה על-ידו ,מתקן כל העולם וממשיך האמונה הקדושה וסכנו עצמם בשביל פרנסה לגדל הדחק שלהם ,והשם יתברך עזרם
מחיב לסכן עצמי בשביל תיקון
ומחזיר ומעלה הכל לשרשו ששם כלו אמת .כי הוא יורד עד תהום שבאו בשלום על אחת כמה וכמה אני ֻ
להעלות הכל למעלה ,מבטן האדמה ,מתהומות תחתיות ,מתכלית נפשי לנסוע מחוץ-לארץ לארץ ישראל ,והשם יתברך יעזרני בחסדו לבוא
תכלית הרחוק ,מתכלית הגשמיות דגשמיות  -עד למעלה למעלה לשם כי לארץ ישראל אי אפשר לבוא כי-אם על ידי יסורים...
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