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)שיחות מר' ישראל אודסר ,זצ"ל – י"ב(

 ...אוי ווי מה שהיה ,מעשה כזה זה
דבר פלא מיוחד שאין דגמתו.

ויחזק לב פרעה ...
כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים
וקבלת התורה ואחר כך וכל המלחמות לכבוש
ארץ ישראל וכל מה שעבר עלינו אחר כך ,הכל
כאשר לכל עובר על כל אדם שרוצה לזכות
לחיי עולם ,שבהכרח שיעבור עליו כמה מיני
מלחמות בלי שיעור ובכל עת שרוצה להתעורר
ולהתחזק בעבודת ה' מתגברים בכל פעם יותר,
ובפרט בהתחלה .כמו שהיה ביציאת מצרים,
שתכף כשבא משה אל פרעה 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 עול
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 פרעה וחילותיו שהם הסטרא אחרא
וכתותיהם ,אבל אף על פי שמכניעים הם
חוזרין ומתגברין בכל פעם וכן פעם אחר פעם
כמה פעמים ,כמו פרעה שבכל עת שבא עליו
איזה מכה נכנע קצת ,אבל אחר כך חזר
והתגבר ,כמו שכתוב :ויחזק לב פרעה ויכבד
את לבו וכו' ואפילו אחר שהביא ה' יתברך
עליו כל העשר מכות והוכרח להוציא את
ישראל ממצרים ,חזר וקיבץ 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 הגלויות מכונים
בשם מצרים ,וכל זה נמשך מעניין הנאמר
בהשיחות הנ"ל )לקוטי מוהר"ן א' ,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
זוהמתן והיה להם חירות ממלאך המוות וכו'
וזכו לקדושה נפלאה ונוראה ,אף על פי כן
התגרה בהם אחר כך עד שהחטיא קצתם
בחטא העגל .והדבר פלא מאד :מאין נמשך
זאת שאחרי שפסקה זוהמתן 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 המבוארים 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
מאד חס ושלום ,ויטעה אותם מה' יתברך
ויתעה אותם מאד ,כמו שטעו אז בעגל לולי
משה שעמד בפרץ והוציאם מזה וכיפר בעדם,
וכן עברו כהנה וכהנה על כמה גדולים שהיו
גדולים במעלה ואחר כך נפלו מאד ,רחמנא
לצלן ,וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל .ועל כן
אמרו רבותינו ז"ל :ואל תאמין בעצמך עד יום
מותך ,על כן צריכין תמיד לצעוק אל ה' ולסלק
ולהשליך מאתו כל החכמות שמהם כל
הבלבולים ,רק לילך באמת ובתמימות ואז
לעולם לא ימוט כי צעקה ותפילות ותחינות
ובקשות מועילים תמיד ,יהיה איך שיהיה.
)לקוטי הלכות – הלכות שילוח הקן ד'  -ו'(

אחר-כך הלכנו והוא ]רבי ישראל
קרדונר זצ"ל[ אמר לי שהוא רוצה להיות
באיזה בית-כנסת ,להגיד חצות ולומר תהלים
ולהתפלל ולהתבודד .נו ,הלכתי אתו לבית-
כנסת ,ועל הדרך דברתי אתו וספרתי לו את
העניין שלי והוא שמע הכל ,ואני רציתי לומר
ודוי דברים לפניו והוא לא רצה לשמוע ואמר
שאסור ,רק בכלליות .אז דברתי אתו ובכיתי
לפניו כי הרגשתי שיש אצלו רפואות בשבילי
ושלא יעזוב אותי וילך למירון.
ואני הלכתי אתו מבית-כנסת לבית-
כנסת ,וכולם היו סגורים ולא ידעתי איפה
המפתח ,אז נפל בדעתי שיש רק בית-כנסת
אחד של הצדיקים הקדושים שהיו לפני מאה
שנה ,מתקופת תלמידי הבעל-שם-טוב ,רבי
אברהם קליסקר וזקנו של רבינו  -רבי נחמן
הורידנקר ,ורבינו הקדוש על שמו ,וכל שאר
הצדיקים הקדושים .הם בנו את הבית-כנסת
והשתדלו שיהיה במקום קרוב להים כדי
שיוכלו לטבול ולהתפלל מתי שרוצים .אבל
בחורף ,כשהיה חורף קשה והרבה גשמים ,היה
המים מגביהים עצמם למעלה והים היה נכנס
לתוך הבית-כנסת הזו עד גובה חצי השולחנות
ולא יכלו להתפלל ,אז לקחו הספרים והכל
והשאירו השולחנות בבית-הכנסת והבית-
כנסת היה פתוח עד חודש ניסן ,עד שירדו
המים...

)נסיעת רבינו ז"ל בארץ-ישראל ,א'(

)אוצר היראה – אות ס"ג(

עיקר קדושת איש הישראלי הוא
בארץ ישראל ,שיש לכל אחד מישראל חלק
שם ,וכפי מה שמקדש ומטהר עצמו ,כן
ממשיך עליו קדושת ארץ ישראל ,וכן זוכה
להחזיק ולכבוש חלק מארץ ישראל; וכן
להפך ,חס ושלום ,כפי חטאיו ופגמיו ,כן פוגם
בקדושת ארץ ישראל וכן נתרחק משם ,כמו
שכתוב :ומפני חטאינו גלינו מארצנו.
ועיקר התגלות מלכותו יתברך שיתגלה
על ידי מלכות משיח שיבוא במהרה בימינו,
הוא בארץ ישראל וירושלים ,ומשם כל
התגלות אלקותו בעולם ,כמו שכתוב :מציון
מכלל יופי אלקים הופיע .אבל לכבוש ארץ
ישראל אי אפשר כי אם על ידי צדיקי אמת,
כמו שכתוב :צדיקים יירשו ארץ ,והעיקר הוא
אמונת חכמים להאמין בצדיקי אמת ,שכל
דבריהם ומעשיהם יש בהן רזין ]רצון[,
כמבואר בפנים )לקוטי הלכות  -הלכות חזקת
מטלטלין ה'  -אות י"א(.

☺ קודם שנסע ]רבינו ז"ל[ לארץ-ישראל,
היה בקאמיניץ .והנסיעה שלו לקאמיניץ היתה
פליאה גדולה ,כי פתאום נסע מביתו ואמר,
שיש לו דרך לפניו לנסוע ,ונסע מביתו על הדרך
שנוסעין למז'יבוז' .ואמר ,שהוא בעצמו אינו
יודע עדיין להיכן הוא נוסע .ונסע למז'יבוז',
ובמז'יבוז' נתוודע לו מן השמים ,שהוא צריך
לנסוע לקאמיניץ ,ונסע לקאמיניץ .וכל
נסיעותיו היו בפשיטות ,כדרך אנשים פשוטים,
בלי שום התנשאות ובלי שום פרסום ,אף-על-
פי שאז כבר היה מפורסם בעולם ,אף-על-פי-
כן הזהיר מאד לאנשיו שנסעו עמו ,שיזהרו
לבלי להודיע בשום מקום שהוא נוסע ,ולא
ידעו בשום מקום שהיה ,שהוא נמצא שם ,כי
נסע בהעלם כדרך הסוחרים .והיה בקאמיניץ.
☺ ואז ,באותו העת ,לא היה רשאי שום
יהודי לדור בקאמיניץ ולא ללון שם בתוך
העיר ,רק כל היהודים היו דרים חוץ לעיר ,וכל
מי שהיה לו איזה עסק בתוך העיר ,היה נכנס
לתוך העיר ביום ,והיה רשאי להיות שם כל
היום ,ובלילה הוכרחו כל היהודים לצאת מן
העיר ,כי לא היה רשאי שום יהודי ללון שם,
כמפורסם .ונכנס רבינו זכרונו לברכה לתוך
העיר עם איש אחד ,שהיה עמו אז ,והיה שם
עד הלילה ,ובלילה צוה להאיש שהיה עמו,
שיצא מן העיר ,והוא זכרונו לברכה נשאר שם

אנחנו

צריכים

להתעורר
לחיים

אמתיים

לבדו בתוך העיר ,וצוה על האיש הנ"ל ,שביום
המחרת יבוא לתוך העיר וימצאנו שם .והוא
זכרונו לברכה לן שם לבדו בתוך העיר ,ואין
שום בריה יודע מה עשה שם.
☺ וביום המחרת נכנס האיש הנ"ל לתוך
העיר ,ומצאו שם ,ואחר-כך נכנס הוא זכרונו
לברכה עם האיש הנ"ל לתוך כמה וכמה בתים,
ועשו להם איזה שייכות ליכנס שם ,ובקצת
בתים צוו לתן להם יין-שרף וכיוצא בזה ,והיו
בתוך הרבה בתים מאד ,ואין שום אדם בעולם
יודע כוונתו מה עשה שם; ואחר-כך נסע משם
לביתו ,ואחר-כך ,אחר שלן שם רבינו זכרונו
לברכה ,מאותו העת והלאה ניתן רשות לאנשי
קאמיניץ לדור בתוך העיר.

צור ישראל .קומה בעזרת ישראל,
ומהר להושיענו בעת צרה כזאת ,בכח וזכות
משיח צדקנו קדוש ישראל .ויקויים בנו מקרא
שכתוב ,עתה ידעתי כי הושיע ה' משיחו
יענהו משמי קדשו בגבורות ישע ימינו.
ונאמר ,מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד
למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם .ונאמר ,ה' עוז
למו ומעוז ישועות משיחו הוא .הושיעה את
עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם.
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו ,אמן
ואמן.

)אוצר היראה  -כ"ח(

הכלל הוא שאין שום יאוש בעולם
כלל .ואפילו אם האדם הוא כמו שהוא,
כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם יתברך
ורצונו חזק לשוב אליו יתברך ,אף על פי
שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו
יתברך ועדיין לא זכה לתשובה ,אדרבא
פגם בכל פעם ביותר ,אף על פי כן יחזק

)לקוטי עצות  -תלמוד תורה  -אות נ"ג(

כשלומד ,טוב לפרש הדבר בלשון
שמבין ,והוא טובה להעולם.

)ליקוטי תפילות א' ,קי"ב(

רבונו של עולם .נותן התורה ,רחם
עלינו וזכנו לעסוק בתורתך הקדושה לשמה
בהתמדה גדולה ,ונזכה ללמוד הרבה בכל יום
ויום .ותעזרנו ותושיענו בכל מקום שנלמוד
שם ,לפרש הדבר היטב בלשון שאנו מבינים
בו ,באופן שנזכה לעורר ולהמשיך עלינו רוחו
של משיח ,שהוא רוח אלקים המרחף על פני
המים שהיא התורה ,אשר הוא מחולל
מפשעינו ,וסובל מרעין וחלאים רבים ויסורים
קשים מפשעינו ומעוונותינו ,כדי לכפר עלינו
להצילנו מכל הצרות ,לתת לנו מחיה
בעבדותנו ,לשום לנו שארית בארץ ולהחיות
אותנו לפלטה גדולה.
רחם עליו ועלינו ,וזכנו לעסוק בתורה
הרבה ולפרש כל דבר היטב בלשון שמבינים
בו .ובפרט כשלומדים עם חברים ותלמידים,
לפרש ולברר ולבאר להם כל דבר היטב בלשון
שיבינו ויכנסו הדברים באזניהם ובלבביהם,
באופן שתתעורר עלינו על-ידי-זה רוחו של
משיח ,אשר הוא סובל מרעין עבורנו ומוריד
את עצמו ומלביש את עצמו בכמה וכמה
לבושין ,לבושי חול ,כדי להיות עמנו לחיותנו
ולקיימנו בתוקף הגלות המר והארוך הזה,
רחם עלינו אבינו אב הרחמן ,ועזרנו והושיענו
בזכותו וכחו והצילנו מהרה מכל הצרות ומכל
הגזרות ,הן אותם שנגזרו עלינו ,הן אותם
שרוצים לגזור חס ושלום ,כי כשל כח הסבל.

נכספו ברצון חזק להשם יתברך ,ואף על
פי כן עדיין לא זכו לעבודת השם יתברך
וגם קצת פגמו יותר ,על כן הם מתייאשין
בעצמן ושוכחין לכסוף יותר ,עד שנתעלם
הרצון אצלם .ובאמת זה הפגם קשה יותר מן
הכל ,כי איך שהוא על כל פנים לא ירפה ולא
יטוש ולא יעזוב את הרצון .אדרבא ירגיל את
עצמו לכסוף ולהשתוקק בכל פעם ברצון חזק
יותר ויותר להשם יתברך .וזה הרצון בעצמו
טוב מאד ויכול לזכות על ידי זה לתשובה
שלמה באמת ולעלות לכל המעלות דקדושה
)לקוטי הלכות  -הלכות ערב ג'  -אות ה'(.

את עצמו בהרצון יותר ויותר וירגיל עצמו
לכסוף ולהשתוקק להשם יתברך תמיד בכל
עת; ועל ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכה
לתשובה שלמה בלי ספק.
ודרך זה הוא עצה טובה ונכונה
לכל אדם שבעולם  -מגדול ועד קטן .הן
צדיק גדול מאד אם איש כשר באמת
העובד את ה' וצריך לעלות בכל פעם
למדרגה גבוהה ביותר ,והן אנשים קטנים
במעלה מאד ,אפילו המונחים בשאול
תחתיות ,חס ושלום ,אף על פי כן על ידי
בחינת רצון הכל יכולים לעלות מתכלית
דיוטא התחתונה עד רום המעלות.

)מספר ִא ֵבּי הנחל  -מכתב פ"ג(

ב"ה ,כ"ב ניסן ,תשכ"ו.
לכבוד לבי ובשרי מר  ...הצופה ומביט
ומסתכל ,לראות האמת האמתי ,שהוא
פלא פלאות ,נפלאות על נפלאות ,גדולות
ונוראות ,עד אין סוף ואין תכלית .שיכבוש
כל העולם ויכניס בלבם אמונה שלמה,
זכה ,צחה וברורה .עד שיתבטלו כל
האמונות כוזביות וכל הכפירות .ועמי
הארץ יהיו מתייהדים ומתגיירים ,ויאמרו
ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל
משלה .שלום רב.
אגיל ואשמח בלבבי בראותי את
ברכתך הלהבי ואת אהבת לבך וגודל
חסדך אשר הרבית לעשות עמדי ,בהסך
שלוש מאות לירות ישראליות .רב תודות.
ישלם ה' פעולך הטוב .עיני ולבי אל אבינו
שבשמים נשואות ,עד שיחננך וירים קרנך
והצלחתך וישמור אותך ואת ביתך מכל
מיני חולאים ,וירפא אתכם בגוף ובנפש
לאורך ימים ושנים טובים ונעימים .כל
עיקר יציאת מצרים וכל האותות
והמופתים הנוראים אשר עשה ה' יתברך
עם אבותינו ועמנו ,מיום יציאת מצרים עד
היום הזה ,בכל דור ודור ,הכל בשביל
האמונה הקדושה ,כדי לזכות לאמונה
שלמה ,שזה עיקר הכל ,וזה עיקר עבודת
האדם כל ימי חייו ,ובשביל זה בא האדם
לעולם הזה ,כדי להכיר את ה' ,שזהו
התכלית מכל התכליתין.
המעתיק

ואי אפשר לבאר כלל עוצם מעלת
הרצון והכסופין דקדושה וצריך כל אדם
להרגיל עצמו בזה מאד ,לכסוף ולהשתוקק
תמיד להשם יתברך ברצון חזק ותקיף .וזה
יכול בוודאי כל אדם לקיים ,אפילו הפחות
שבפחותים ,כי יהיה איך שיהיה ,אף על פי
כן אני רוצה ומשתוקק ברצון חזק לשוב
להשם יתברך .כי באמת בוודאי רצון כל
אחד מישראל חזק מאד לשוב אליו יתברך
רק מחמת שאין יודעין מעלת הרצון שהרצון
בעצמו טוב מאד ,והם רואים שכמה פעמים
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