אב"י הנחל
ר' ישראל אמר פעם לאחד לקרב את משפחתו על־ידי
מכתבים ,כמו שהוא עשה לשז"ר שלקח ספרי רבינו
והעתיק מהם מכתבים של קירוב.
ר' ישראל קרא פעם אחת בשבת לאחד החברים ואמר
לו" :הלא אני חיברתי 'אב"י הנחל' ,זה לא דבר פשוט",
כאומר שהספר הזה הוא לא העתק פשוט מספרי רבינו

שכל אחד יכול לעשות ,וצריך עיון.
ר' ישראל אמר פעם שיש עוד מכתבים אחרים עוד יותר
יפים מהראשונים ויבוא זמן שיתגלו בעולם .ופעם אמר
שצריכים להתפלל שיתגלו בעולם.
ר' ישראל סיפר שהמכתבים מאב"י הנחל נכתבו על ידי
ריבוי צעקות והתבודדות בין ההרים )של ר"י( ,ואמר
שהנשיא ביקש ממנו לכתוב לו מה שקיבל מרבי נחמן ור'
ישראל חיבר מזה 'אב"י הנחל' – 'אב"י' ראשי תיבות
ישראל בער אודעסר.

אהבת חברים
פעם אמר אחד החברים לר' ישראל שהוא רואה שקשה
מאוד לעשות שלום בין החברים ,ור' ישראל השיב לו:
ַ
"אני נשארתי לבדי ,כולם )כל
חברי( עזבו אותי ,טוב
מאוד" וכו'.
פעם ר' ישראל פנה לשני חברים ושאל אותם אם הם
חברים? חברים טובים? ואמר שעיקר החברים זה בשביל
למצוא את האמת.
לחברה
ֶ
בראש־השנה האחרון איחל לאחד" :שנזכה
אמיתית".
לאחד שחבריו חלקו עליו ולא דיברו איתו אמר" :לא
ב

באנו לעולם בשביל חברים ,רק בשביל לעבוד את השם
 לקיים את התורה והמצוות".פעם בסוף ימיו אמר" :חיפשתי בכל העולם חבר ולא
מצאתי" .ואז אחד שאל אותו" :איך זוכים להיות החבר
שלכם?" ור' ישראל השיב" :העיקר הוא להיות נאמן,
שיהיה לו לב טוב ,ולהתפלל בלב בוער לזכות להתקרב
לרבינו באמת" )וככה יכולים לזכות להיות חברו ,כך היה
מובן(.
ר' ישראל אמר לאחד שהיה ָגר בודד במקום בלי חברים:
"החבר שלך הוא הליקוטי תפילות".
ר' ישראל אמר לאחד שטוב להיות חבר של מי שנודב
הרבה כסף לדפוס.
אחד רצה פעם לתת צדקה לאחד מהחברים כי הוא שמע
שהמצב שלו קשה ,ואחד השפיע עליו שיותר טוב לתת
לר' ישראל )-לדפוס( .וכשהסכים והגיע לר' ישראל עם
הנדבה ר' ישראל הגיב באי רצון ובספק ,ולבסוף אמר לו:
"טוב ,תן לפלוני שיתן לי ",והזכיר את שם אותו חבר
הנזקק) .וכל זה בלי שיספרו לו כלל את העניין ,כי היה נראה
בחוש למי שהסתכל בעין האמת שהכול היה גלוי לפניו(.
אחד נכנס פעם לר' ישראל ור' ישראל שאל אותו
ברחמנות איפה חברו ,כמרמז לו למה הוא לא עוסק
לחזקו וללמוד איתו וכו' על מנת שלא יתרחק .וכמה
ג

פעמים חיזק להתפלל על אחרים שיזכו ללכת בדרך
הנכון וכו' שזה עיקר הרחמנות והאהבת ישראל – להפיץ
את האור ונזכה כולנו במהרה לאורו.
שאל את אחד בחיוב אם הוא חבר של אחד שהיה
משתוקק ללמוד הרבה ,ולמד הרבה כל היום.
אחד נהנה פעם במחשבתו ממה שר' ישראל מוכיח את
חברו ,ואחרי דקות אחדות ר' ישראל פנה אליו ביחוד
ואמר לו" :אתה לא בסדר".
ר' ישראל אמר פעם" :רבינו רצה שנהיה חברים לא
בשביל לשבח אחד את השני אלא בשביל למצוא את
האמת") .אלול תשנ"ב(
אחד נכנס פעם לר' ישראל וראה שם חברו החביב לו
שלא ראה אותו מזמן וחיבק ונישק אותו באהבה ,ור'
ישראל צחק בקול גדול ובשמחה כי נהנה מאהבתם.
ורציתי לרשום זאת על מנת להסביר שר' ישראל לא
חשב כלל לעשות מעצמו עיקר אלא נהנה מאוד איפה
שיש איזה אמת ואהבה אמיתית ,וגם שדבר גדול לזכות
לאהבת חברים אמיתית אצל רבינו הקדוש.
ההמשך בשבוע הבא )ב"נ(

ד

