
" כי השחית ... כירק עשב נתתי לכ! 
(לקוטי הלכות / בשר שנתעל* מ& העי&, הלכה ב', ו') 

כי עיקר השחיטה התחילה רק מנח. כי מימי אד* הראשו& עד 
נח לא הותר לה* להרוג בהמה ולאוכלה. כי קוד* החטא של אד* 

הראשו& היו כול* קדושי*, ואפילו בבהמות וחיות לא היה לה* 
אחיזה. ועל כ& לא היו צריכי* לשחיטה, והיה אסור לגמרי להרוג 

נפש ולאוכלו, מאחר שלא היה צרי: תיקו&. ואחר החטא שירדו 
ונפלו כל הדברי* ונתאחזו בה* החיצוני*, אז הוצרכו תיקו&. אבל 

לא התחיל התיקו& עד נח, שהוא התחיל לתק& העול* ממה 
שנתקללה בחטא אד* הראשו&, כמו שכתוב: זה ינחמנו וכו' מ. 

האדמה אשר אררה ה'. וממנו התחיל בניי& העול* מחדש ותיקונו. 
כי אז הגיע העול* כולו לתכלית הפג* מאד, כמו שכתוב וירא 

אלקי! את האר4 והנה נשחתה וכו'. עד שהוצר: ה' יתבר: להביא 
מבול להחריב את כל העול* כולו, וכל זה 

היה מפג* הברית שזה היה תחילת 
החטא של אד* הראשו& ... 

 
" ובימי נח הגיע העול* לתכלית 

פג* הברית מאד, כמו שכתוב כי 
השחית כל בשר וכו', עד שהגיע הפג* 
אפילו לבהמות וחיות, שאפילו ה* 

השחיתו דרכ*, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. 
כי הכל תלוי בהאד* שהוא בעל בחירה ובו 

תלוי כל העול* כולו, ועל ידי פג* האד* מגיע 
הפג* אפילו בבהמות וחיות, שאפילו ה* השחיתו דרכ* 

כנ"ל. וכ& בחטא אד* הראשו& אמרו רבותינו ז"ל שכל מיני בהמות 
וחיות טעמו מע; הדעת וכנ"ל. ועל כ& הוצר: לקיו* בני& העול* 
ותיקונו מחדש לעשות תיבה, שיבואו כול* אל התיבה, כדי להביא 
כול* ולהעלות* מ& החו;, לאספ* כול* אל תו: בתי התיבה 

תיקו& הקדושה, כנ"ל. 
 

" וזה שמובא בזוהר הקדוש, שעיקר קיו* בני& העול* 
ותיקונו היה תלוי בהתיבה. כי הוצרכו כל הברואי* כול* לבא 

לתו: התיבה דווקא, כי התיבה / שהוא בחינת בית / הוא בחינת 
תשובה ותיקו& לכל העול* כולו, שיצא אל החו; לבחינת שדה, 

כנ"ל. ועל כ& אחר יציאת* מ& התיבה, אז התחיל תיקו& העול*, 
ואז הקריב נח קרבנות מכל המיני* הטהורי*, שה* בחינת תיקו& 

הברית, כנ"ל. ואז התיר לו ה' יתבר: לאכול בשר, כמו שכתוב 
כירק עשב וכו'. כי אז צריכי& לאוכל* דווקא כדי לתקנ* 

ולהעלות* על ידי זה. ונמצא שאז התחיל תיקו& השחיטה, כי עתה 
שנפגמו כול* והתחיל התיקו&, על כ& צריכי* שחיטה ולאוכל* 

אחר כ:, שעל ידי זה יתתקנו, כנ"ל. וכל זה כדי לתק& פג* הברית, 
שזה היה חטא דור המבול וחטא אד* הראשו&, כנ"ל. 

 

" ועל כ&, דגי* אי& טעוני& שחיטה, כי ה* לא נפגמו בפג* 
וחטא של דור המבול. ועל כ&, לא שלט בה* המבול ולא הוצרכו 

לבא אל התיבה כלל, כמו שכתוב מכל אשר בחרבה מתו / ולא 

דגי* שבי*. כי בה* לא הגיע הפג* וחטא של דור המבול, כמו 
שכתוב וידגו לרוב, כנ"ל. כי מקו* הדגי* במי* והמי* מכסי* 

עליה* מפג* הברית, כנ"ל. כי פג* הברית מגיע דייקא בבחינת כי 
השחית כל בשר את דרכו על האר4 / על האר; דייקא, כי לש* 

מגיע הפג*, בבחינת ארורה האדמה בעבור6. 
 

" אבל בחינת המי* היא קדוש וטהור ולש* אינו מגיע 
הפג*, כי המי* ה* בחינת דעת עליו& וחסדי* גדולי*. ואדרבא 

המי* מטהרי* מכל הטומאות ומכל הלכלוכי*, כי לש* אינו מגיע 
הפג*, כי הפג* מגיע דייקא בבחינת עפר. ובפרט פג* הברית 

שעיקרו מגיע בבחינת עפר, שהיא בחינה האחרונה והכלי של על 
הדברי* שבעול*, כי כול* עומדי* עליה. ועל כ&, הדגי* שבי* / 

שהמי* הנ"ל מכסי* עליה* / אי& עי& הרע של עי"& [שבעי*] 
          אומות שולטת בה*. ועל כ&, לא נפגמו בחטא 
המבול שהיה פג*   הברית כנ"ל, ועל 

כ&, אי& טעוני& שחיטה, כנ"ל. 
 
 
 

(לקוטי עצות / צדקה, כ'/כ"א) 

# על/ידי צדקה, ממשיכי& כל החסדי* 
ומעלי& את הכבוד והמלכות דקדושה מ& 

הקליפות והסטרא אחרא, ומתקני* פג* תאוות 
אכילה, ואזי נתבטל הכבוד והממשלה של העזי פני* 

שבדור, וחוזר הכבוד למנהיגי אמת. 
 

# על כ& צריכי& לת& צדקה אצל ואתה מושל בכל כמובא, כדי 
להעלות הכבוד והממשלה מהסטרא אחרא, ולהחזיר* אל 

הקדושה. 
 

 
 

(לקוטי תפילות א' / תפילה ס"ז) 

$ ... רחמ& מלא רחמי*, רחמ& מלא רחמי*, רח* על כבוד: 
הגדול והקדוש. וזכנו ועזרנו שנזכה להעלות ולהחזיר כל הכבוד אל 
הקדושה. וזכנו ברחמי: הרבי* להרבות בצדקה תמיד, לת& צדקה 

הרבה לעניי* הגוני* הרבה בשמחה ובטוב לבב באמת ובשלמות 
גדול כרצונ: הטוב, באפ& שנזכה על/ידי הצדקה להמשי: אור 

הפני* אל הכבוד. ותבר: אותנו כולנו יחד באור פני:, ותמשי: 
עלינו חסדי: הרבי* הכלולי* בשמ: הגדול, ותאיר עלינו כל 

החסדי* הכלולי* בחמשה חסדי* כנגד חמשה פעמי* צדקה 
שנזכר בתורת: הקדושה, ויקויי* בנו מקרא שכתוב: אני בצדק 
אחזה פני6 אשבעה בהקי4 תמונת6. ונזכה להעלות את הכבוד 

והמלכות מצדק לצדקה. ותעזרנו ותושיענו להוציא כל הכבוד מ& 
העזי פני* ולהחזיר כל הכבוד אל המביני מדע דקדושה. ויוחזר לנו 
כל הגדולה והכבוד לצדיקי הדור וכשרי הדור האמתיי*, הנקראי* 

פני הדור באמת.  

בס"ד  -  עלון תפ"ה  -  לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה, זצ"ל 



 

$ חוס וחמול ורח* עלינו, ומלא 
משאלותינו לטובה ברחמי*, וזכנו להרבות 

בצדקה תמיד לעניי* הגוני* באמת 
כרצונ: הטוב, ונזכה לת& צדקה בשעת 

התפלה, בעת שאנו אומרי* פסוק ואתה 
מושל בכל. עד שנזכה להעלות הממשלה 

והכבוד והמלכות מ& הקליפה, להעלות 
ולהוציא ולסלק כל הכבוד והגדולה 

והממשלה מ& העכו"* והרשעי* והעזי 
פני* שבדור, ולהחזיר כל הכבוד והמלכות 

אל הקדושה, וישוב הכבוד אל המביני 
מדע, אל הצדיקי* והחכמי* האמתיי* 

דקדושה. 
 

$ ונזכה לשבר תאוות אכילה ולהמשי: 
פני* אל הכבוד. ותצילנו מריב ומחלוקת 

תמיד. ותעזור לנו שיבואו לנו נפשות רבות 
חדשות דקדושה על/ידי הכבוד דקדושה. 

ונזכה ליראה ואהבה בשלמות. ועל/ידי/זה 
נזכה להוליד ולגדל את הנפש בלי שו* 
קשוי הולדה ובלי שו* צער גידול בני* 

כלל. 
 

$ רבונו של עול*, אל הכבוד, ל6 ה' 
הממלכה והמתנשא לכל לראש. והעושר 
והכבוד מלפני6 ואתה מושל בכל, וביד6 
כח וגבורה וביד6 לגדל ולחזק לכל. זכנו 

להעלות כל הכבוד לשורשו שבקדושה ... 
 
 
 

(השמטות, ל"ו) 

☺ הצדיק רבי גרשו& מווילעדניק ז"ל, 
שהיה מאנשי שלומנו, והיה תלמיד חבר 

להרב הצדיק מווילעדניק, שהיה פרוש 
גדול מאד, ולא היה יכול להריח ריח אשה 

כלל (והר"ר גרשו& היה יש& אתו), והיה 
מגודל מקטנותו אצל הרב הצדיק 

מבארדיטשוב ז"ל (ויש בזה מעשה לספר). 
והר"ר גרשו& היה אצלו חביב מהכל, ממש 

לא היה יכול לחיות כלל בלעדיו, ואמר 
עליו (וכ& אמרו עליו שאר כל העול*), 
שהוא מל"ו [שלושי* וששה] צדיקי*. 

ושאלו לר' גרשו&: מה היה א! היה אומר 
לכ! שלא תסעו לאומא.? ענה ואמר: פני! 

"יפות" היו לו בעיני. 
 

☺ והר"ר גרשו& הנ"ל היה אומר 
(בפזמו& של 'אזמר בשבחי&'): רשימי. 
וסתימי., בגו כל עלמי.; חסידות ברסלב 
'רשימי.' - איז געצייכענט [מסומנת 
ומצוינת], 'וסתימי.' - או& פארהוילע& 
[כבושה ונעלמת], 'בגו כל עלמי.' - פו& אלע 
וועלטע& [מכל העולמות], 'בר! עתיק 
יומי.' - נאר ביי הש* יתבר: אליי& [רק 
אצל הש* יתבר: בעצמו], 'הלא בטיש 
בטישי.' - עס קלאפט או& קלאפט [היא 

מכה ומכה ללא הר>]. 
 

☺ והר"ר גרשו& היה מספר, כי הרב 
הצדיק מווילעדניק הנ"ל, כשהיה אומר 

'אשת חיל' והיה מגיע ל/שקר הח. והבל 
היפי, היה משלי: הכסא להרבנית עד 

לדלת, ושאשתו היתה צועקת תמיד: מדוע 
אתה מסתיר את עצמ6? אי6 ווייס דא6 יא 

[אני הרי יודעת בודאי] כי הוא קדוש 
ופרוש גדול, כנזכר לעיל. 

 
 
 

(מספר ִא ֵ=י הנחל / מכתב י"ז) 

& ב''ה, אור ליו* ג' ערב חנוכה 
תשכ"א. תל אביב.  

יקירי, השוא> וחותר לשוט ולפרוח 
במימי הדעת הנפלאי* ונוראי* מאד, 

המהפכי* ומעלי* מחול לקודש, מטמא 
לטהור, ה' יארי: שנותיו בברכה ושלו* 

וכל טוב נצחי. 
 

& לבי יקירי, צרי: שתשי* לב: שכל 
מה שאנו מדברי* מגדולת רבינו זכרונו 
לברכה, אי& כוונתנו לדיבורי* בלבד, כי 

א* ליל: בזה ולהציל נפשנו על ידי זה 
מהגהינ* של העול* המלא צער 

ומכאובות... 
 

& חנוכה היא בחינת המשכת אור 
האמת, להכניע זוהמת השקר, שהוא 
בחינת מלכות העבד, ולהגביר האמת 

שהוא בחינת מלכות דקדושה של ב& המל: 
האמתי. על ידי אור הנר של חנוכה, זוכי& 
להמשי: הארת האמת ג* בחשכת לילה, 

לבטל החילו> של העבד שנחל> בב& המל:. 
שנזכה לברר אמיתת הש*, לידע מי ראוי 
לקרותו באמת בבחינת ש* ב& העבד, ומי 

ראוי לקרותו באמת בש* ב& המל:, עד 
שיתגלה ויתפרס* ש* הצדיק האמתי 

המאיר לכל אחד מישראל בכל מיני חוש: 
ואפילה, ומצילו משט> מי* רבי*, שה* 
בחינת מימי המבול המתגברי* בכל פע* 

להחריב את העול*, חס ושלו*. 
 

& כל בחינת השקר והחילו> של ב& 
המל: שנחל> בעבד הוא רק בהש*, 

שמשקרי& ומחליפי& את הש* מזה לזה, 
כמו בהמעשה הנורא, שהחליפה המיילדת 

את הוולדות, והניחה את ב& המל: אצל 
השפחה, וב& השפחה אצל המלכה, ועל ידי 
זה טעו העול* וסברו שב& השפחה הוא ב& 
המל:, וב& המל: האמתי הוא ב& השפחה. 

& הנה, עיקר החילו> הוא רק בהש*, 
כי בוודאי גו> הוולדות אי אפשר להחלי>, 

כי ב& המל: בכל מקו* שהוא הוא ב& 
המל: באמת. וכ& להפ:, ב& השפחה בכל 

מקו* שהוא הוא ב& השפחה. רק עיקר 
@ל ידי  השקר והחילו> הוא בהש*, שע

החילו> גרמה שקראו לב& השפחה ש* של 
שקר, כי קראו אותו בש* ב& מל:, וכ& 

להפ:, את ב& המל: קראו ש* ב& השפחה. 
 

& וכ& בכל החילופי* והשקרי* 
שבעול*, כל השינויי* והחילופי* שיש 
בעול* בכלליות העול* ובפרטיות בכל 

מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, אלו 
החילופי* והשינויי* ה* רק בבחינת 

הש*. 
 

& באהבה וגעגועי* וברכת שלו* 
וחיי* אמתיי*. 

ישראל דב אודעסר  
 
 

 

(תקע"ד, תקע"ה) 

' לעני& מה שמבואר במקו* אחר 
מהסודות שבספר הנשר>. שמעתי שש* 

היה מבואר סוד גודל קדושת ומעלת 
מצוות הכנסת אורחי*, ועניי& מעלת 
מצוות הצעת המטה בשביל האורח. 

 
' ראיתי מאמר אחד, בש* רבינו 

זכרונו לברכה מלשו& החברי*, והמאמר 
הזה נאמר פרשת עקב תקס"ו, ויסוד העני& 

כי כאשר האד* צרי: לעצה, אזי ישאל 
עצה מהצדיקי* או מתלמידיה* או 

על/כל/פני* מבני הצדיקי* וכו' עיי& ש*, 
ועל/ידי/זה נמתקי& כל הדיני* וזוכה 

להנצל מיסורי*, שלא יבואו עליו כלל. 
ואפילו א*, חס ושלו*, יבואו עליו 

היסורי*, זוכה על/ידי/זה לקבל אות* 
באהבה ובשמחה, וזוכה לראות ההתגלות 

אלקות, אי: שה' יתבר: מצמצ* את עצמו 
כביכול, ומתלבש עצמו בה*; ועל/ידי/זה 

מגיע על/ידי היסורי* לרב טוב ולחסד 
גדול. ג* על/ידי שמחה הנ"ל, זוכה 

לשמירת הברית � שה' יתבר: בעצמו 
כביכול ישמור את בריתו וכו'. 

 
  

 
(אוצר היראה / צדקה וגמילות חסדי*, ס'/ס"א) 

) על/ידי צדקה זוכי& לעזות 
דקדושה, ועל/ידי זה זוכי& לתשובה שלמה 
ולמחילה סליחה וכפרה, שזה בחינת לכפר 

על נפשותיכ!, האמור בשקלי*.  
 

) על/ידי צדקה וחסד, על/ידי זה 
מתגלה ההתפארות של ישראל, ואז נמש: 

כל השפע של פרנסה ועשירות לישראל, 
ונתבטל העניות והלוואות (הלכות טוע& 

ונטע&, הלכה ה' / אות י"ד. עיי& ממו& פ"ח).  
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