
 )'ג, ז"ויקרא ט( ...בזאת יבא אהרן אל הקדש 

בודאי אי אפשר , אנשים פשוטים וקטני הערך
תם וקר חיותם ותקויוע, להם להשיג השגת אלֹקות

לתכלית האמתי הוא רק על , לזכות לתכלית הנצחי
 מי שיש לו שכל גדול והוא חריף אפילוו. ידי אמונה

ס "בחריפות ובקיאות בש, ולמדן גדול בתורה
,  אם יש לו יד בחכמת הקבלהאפילוו, ופוסקים

כל זמן , ל"י ז"בספרי הזהר הקדוש וכתבי האר
שלא זכך עצמו מזהמת הנחש ולֹא שבר עדין לגמרי 

ויש לו עדין איזה אחיזה ושמץ , ת גופו וחמרוותאו
בודאי עדין , ת הגוף והבלי עולם הזהודבר מתאו

אין שכלו שלם ואסור לו לכנֹס בחכמת השגת 
ל חס וכי יוכל להכשל מאֹד ולפ, קותו יתברך כללאלֹ

וצריך להתחזק רק באמונה , ושלום רחמנא לצלן
ולסמֹך על אבותינו , ולהשליך שכלו לגמרי

הקדושים ועל הצדיקים האמתיים אשר כפו את 
כי רק הם זכו , יצרם ושברו את החֹמר לגמרי

  . להשגת אלֹקותו יתברך בתכלית השלמות
ו שטהרו וקדשו עצמן  צדיקים כאלאפילוו

מזהמת הנחש לגמרי ושברו כל התאוות ובטלו את 
גם הם היה עקר התחזקות , הגוף והחֹמר לגמרי

כמובן בדברי , שלהם רק על ידי האמונה הקדושה
כי אי אפשר להשיג שום , ל בכמה מקומות"רבנו ז

השגה ולדעת שום ידיעה בהתנוצצות אלֹקותו 
שה אשר היא יתברך כי אם על ידי האמונה הקדו

לכל ההשגות  השער שדרך שם נכנסין לכל הקֻדשות
בבחינת בזֹאת יבוא אהרֹן , ולכל הידיעות הקדושות

  . אל הקדש
בחינת אמונה , היא בחינת מלכות כידוע' זֹאת'

תיך וכל מצו: "כמו שכתוב, שהיא יסוד כל התורה
בחינת זֹאת התורה והעדות והֻחקים ". אמונה

וזה שהאריך . ל"קא כני די'זֹאת', 'והמשפטים וכו
בתקונים ובאר היטב דלית רשו לנביא וחוזה 

  :'לאעלא לֻקדשא בר מנה וכו
כי אי אפשר להתקרב ולכנֹס לשום קֻדשה 

כי אם על ידי , יתברך' לשום השגה ולשום ידיעה מה
וכל המלחמות וכל הנסיונות , האמונה הקדושה

אי אפשר לנצח , יתברך' שיש להאדם בעבודת ה
מלחמה ולעמֹד בנסיון כי אם על ידי האמונה שום 

ודוד כד הוה : כמו שכתוב שם בתקונים, הקדושה
: כמו שכתוב, עאל בקרבא לא איתרחיץ אלא בה

אם תקום עלי מלחמה ' אם תחנה עלי מחנה וכו"
ותו היה והינו שעקר בטחונו ותק, "בזֹאת אני בוטח

נו שהיה יודע ידהי. ל"כנ" זֹאת"באמונה שנקראת 
ועל כן הוא חזק , יתברך' בהאמונה בה א חזקשהו

שבודאי יעמֹד נגד כל המחנות והמלחמות של היצר 
כי בודאי יוכל לנצחם , הרע והסטרא אחרא

יתברך ' ולשברם מאחר שיש לו אמונה חזקה בה
בחינת בזֹאת אני בוטח , ל"כנ" זֹאת"שנקרא 

  .ל"הינו בהאמונה כנ, קאידי' בזֹאת, ')תהלים כז(
ראה אֹרך הגלות לֹא היה לו תקוה והנביא כש

לצאת משם כי אם על ידי האמונה שנקראת 
זֹאת אשיב אל לבי על כן : "כמו שכתוב, "זֹאת"

כי הנביא ראה . כמבֹאר בתקונים שם', וכו" אוחיל
שבסוף הגלות בעקבא דמשיחא יתגבר הבעל דבר 

, והסטרא אחרא ביותר ויהיה קשה להאדם לנצחו
לצאת מהגלות כי אם על ידי על כן אמר שאין תקוה 

שמי שיהיה , בחינה זֹאת שהיא האמונה הקדושה
בודאי יזכה לנצח המלחמה ויצא מן , חזק בהאמונה
  . הגלות בודאי

ין בחינה של ין שם בתקונים שהאריך בעניועי
. 'וכו' שיעקֹב מסר זֹאת לבניו וכן מֹשה וכו, זֹאת

הנזכר שם בתקונים הוא ' זֹאת'שבחינת , והכלל
ינת האמונה הקדושה שהיא עקר ויסוד כל בח

ורק על ידה יכולין לכנֹס לשערי , התורה כלה
הקֻדשה ולנצח כל המלחמות שיש להאדם בעבודת 

  אות- ' הלכות גילוח ג-לקוטי הלכות (. יתברך' ה
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 )'ח, ז"ויקרא ט( ...שעירים גורלות העל שני 

ות כל כך עד שאי אפשר לפעמים מתגברין העוונ
, כי עצתו חלוקה מאֹד, בשום אֹפן לתת עצה בנפשו

ואז זהו , וכמו שצעק דוד עד אנה אשית עצות בנפשי
לצעֹק להשם יתברך עד אנה , בעצמו עקר העצה
ולהשליך כל יהבו על השם , אשית עצות בנפשי

וזה כמו בחינת . יתברך ולסמֹך עליו יתברך לבד
שם יתברך כפי מה שיצא גורל שמשליך עצתו על ה

. גורלו מהשם יתברך בבחינת אתה תומיך גורלי
  . כל משפטו' ל את הגורל ומהווכתיב בחיק ֻיט

וזה בחינת הגורל של יום כפור שמחמת רבוי 
דות אז על ונות של כל השנה שהיו צריכים להתוועו

השעיר לעזאֹזל מחמת זה היה קשה לברר האמת 
ועל ,  על ידי הגורלואיזה לעזאֹזל כי אם' איזה לה
לקוטי הלכות . (קא נתברר העצה אמתיתיידי זה די

 -לפי אוצר היראה  ג" אות כ-' הלכות תענית ד -
 )ז" ט-עצה 

  )טז-יג, להודיע –כוכבי אור (

בעת ששלח להדפיס את  ...    �     
מזה : ואמר] ת"מוהרנ[ספרו לקוטי הלכות ענה 

רון מה יהיה בסופו שאינו חושב על תכליתו האח
, מזה אינו מדבר כלל', כשיהיה שוכב על הארץ וכו

רק מי שחושב היטב . כי זה הוא דומה לבהמה ממש
ולבו חושק וכוסף מאֹד לעבודת , מה יהיה בסופו

כי , ובודאי נעשה עמו מה שנעשה, השם יתברך
בשביל זה האיש , ההתגברות גדול מאֹד כידוע לנו

יחזקו דברי ואותו כי אותו , חברתי את ספרי
  .)מובן כל זה לבקי בדבריו הקדושיםכ. (יאמצו
דבר פעם אחת מהחבריא הקדושה של     �

שכפי תבערת הלבבות שהיה , ל ואמר"הבעל שם זצ
להם אם היה להם גם השיחות והדבורים שלנו היה 

אבל עכשיו בדורות . נתבטל אצלם כח הבחירה
ים הללו ההתגברות גדול כל כך שאחר כל הדבור

, ין התגברות כח הבחירה גדול ועצום מאֹדישלנו עד
אבל אף על פי כן יש לי עוד שיחה כזו שגם עכשיו 

 מה תועלת יהיה אבל, הייתה מתבטלת הבחירה
  .בעבודתכם בלֹא זה

, יש לי ללמד זכות על הגרוע שבגרועים    �
רות ישאם הייתי כותבם היו נכתבים על כמה ני

מה שנעשה עם האדם בזה יודע כפי שאני ) תגליונו(
  .העולם
היצר הרע מניח את עצמו על האדם , אמר    �

  .געוןיהכשר שידבק בו איזה דבר ש
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

הוא יחיד , אוי רבנו הקדוש...                           
הוא קבל , בכל הדורות שזכה לעבֹד השם בכל רגע

בים וכל מיני צרות על עצמו כל היסורים וכל הכא
אני : "הוא אמר להשם יתברך. בשביל השם יתברך

אני לֹא יעזֹב , אני לֹא יעזֹב אותך, לֹא יעזֹב אותך
  !"אותך עד שתעזֹר לי

אנשי כנסת הגדולה היו צדיקים גדולים והם 
אנא השם , אנא השם הושיעה נא: "סדרו לנו לומר

אנא השם , אנא השם הצליחה נא. הושיעה נא
, זה לֹא רק פעמים, עוד פעם ועוד פעם, " נאהצליחה

  ...זה עוד פעם ועוד פעם, זה יותר מפעמים
יתגלה רבנו הקדוש , עכשיו זמן ימי המשיח
זייט אייך ניט .. גיוואלד", שהוא צעק בקולות כאלה

! קיין יאוש איז גאהר ניט פאר האנדין. מיאש
יאוש אינו בעולם , אל תיאשו עצמכם.. אהה("

אם היה  ).בקול גדול' גיוואלד'ק תבת ודוח!" כלל
  ! היה העולם חדש-העולם מקבלים את זה 

, כל העולם לֹא יכולים נגד דבור אחד של רבנו
אין שום יאוש : "הוא כבר צעק בקולות גדולות

אין , אל תתיאשו, אל תתיאשו, גיוואלד! בעולם כלל
שידעו ויאמינו שאין שום !" שום יאוש בעולם כלל

זה לבד כבש !") מספיק("שוין , לליאוש בעולם כ
דבור אחד מרבנו זהו כל התורה וכל . כבר כל העולם

  !הישועות
 ,מה שרבנו הקדוש צעק בקולות כאלו, אוי

קיין יאוש איז . זייט אייך ניט מיאש.. גיוואלד"
הקולות של רבנו היה  !"גאהר ניט פאר האנדין

צעקות כאלה עד , ממש כמו שאין לו כח יותר לצעֹק
  ..גיוואלד.. גיוואלד", מיםהש

 הוא צעק ,"אין שום יאוש בעולם כלל, אל תתיאשו
הוא צעק בקולות כאלה לחולים שאין , לכל העולם
. זייט אייך ניט מיאש.. גיוואלד: ""להם רפואה

  !"קיין יאוש איז גאהר ניט פאר האנדין
,  זה לשון של אזהרה גדולה מאֹד-" גיוואלד"

זייט אייך ניט ..  גיוואלד..גיוואלד", יכולים למות
? ומדוע שום צדיק לֹא צעק בקולות כאלה.." מיאש

אל ", כי הוא לקח את זה להשם יתברך בעצמו
 השם יתברך ,"אין שום יאוש בעולם כלל, תתיאשו

  .."אין שום יאוש בעולם כלל: "אומר

  לזכרון נצח מורינו

  ל"זצ, ישראל בער אודסר' ר

  לזכרון נצח מורינו

  ל"זצ, ישראל בער אודסר' ר



הוא כבר  ,רבנו הקדוש הוא מצחק מכל העולם
בור אחד הוא בד, כבש וכובש כל העולם בדבור אחד

 אל ,גיוואלד: "כובש כל העולם ואומר להם
כבר כבש כל , "אין שום יאוש בעולם כלל, תתיאשו
  !העולם

אם היו שומעים את רבנו היה כבר כל העולם 
אין ", רק להתגבר, לולֹא להתיאש ולֹא לפ, מֻתקן

לֹא יכלמו לנצח כל החוסים , שום יאוש בעולם כלל
אין שום ",  יותר מכםאני יודע, מה אתה חושב, "בך

ש אותנו ואת כל אשר והוא יכב". יאוש בעולם כלל
הוא נכנס לכל , אבל בלחש. ת לחייםולנו ממו

 זייט אייך ניט ,גיוואלד: "העולם ומודיע להם
  ."קיין יאוש איז גאהר ניט פאר האנדין. מיאש

כי אני ישני ? מדוע אין שום יאוש בעולם כלל
  ...ויש מי שצועק אין שום יאוש בעולם כלל, בעולם
רבי ישראל קרדונר היה נוהג לצעֹק , אוי, אוי

בכח הזה רבי ישראל עבד .." גיוואלד.. גיוואלד"
שהוא .. אמת כזה, אמונה כזה, השם עבודה כזה

  .דרשה גישאנק, לקח מרבנו הקדוש
מתוך (הבעטלירס , עטלירסהב, הבעטלירס

החתן , הילדים, )'ספורי מעשיות משנים קדמוניות'
, הם היו כבר מֻפרסמים אצל כל הבעטלירס, והכלה

. וֻכלם ידעו מהם שאלו הם הבנים שנאבדו ביער
היה להם חתונה מהסעודה של יום הֻהלדת של 

הם לקחו כל מה שנשאר מהסעודה ועשו , המלך
איפֹה : " אמרוהילדים. ֻחפה ועשו החתונה

.. הו, ורואם היה כאן הבעטליר הע, ורוהבעטליר הע
צריכים להיות שמח , זה חתונה. היה שמח מאֹד

  !" היה שמח מאֹד-אם הוא היה פה . מאֹד
אני באתי על החתונה , אני פה: "אז הוא אמר

  !"אני פה, אני באתי על החתונה שלכם, שלכם
 -הבעטלירס הם נתנו מתנות לחתן ולכלה 

והילדים היה להם כל . דרשה גישאנק, ניהםלש
אין שום "? מה זה דרשה גישאנק. כל טוב, טוב

  !"יאוש בעולם כלל
? אתם יודעים, לֹא ידעו ולֹא יודעים מה זה רבנו

אני ? אתם יודעים מי אני. ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְח ַנאני ַנ
: אני צעקתי ואני צועק! של כל ישראל, הרבי שלכם

  )ההמשך יבוא( ... .." בעולם כללאין שום יאוש"

  
  )חג הפסח(

אמירת  � � � �                                                                                                                                                         
. ההגדה בליל הסדר של פסח מֻסגלת לתקון הברית

על כן צריך לומר את .) י, כ' ן סי"לקוטי מוהר(
כי אמירת . ההגדה בקול חזק ובהתעוררות רבה
 זה ועל ידי, ההגדה בקול חזק מעוררת את הדעת

הינו להבין בדעת זו את . זוכים להתגלות הדעת
הוא , וכשזוכים לדעת אמתי. שצריך להבין באמת

כי גלות מצרים נגרם על ידי פגם . עקר הגֻאלה
ועל ידי פגם הברית נפגמת הדעת רחמנא , הברית
אבל על ידי ספור הנסים והנפלאות של יציאת . לצלן

זה עקר ו, תקון הדעת, זוכים לתקון הברית, מצרים
גם על ידי שתית מצות ארבע כוסות יין . הגֻאלה
מסעיף זה . תקון הברית, זוכים לתקון הדעת, בפסח

יכולים ללמֹד כמה צריך להזהר בכל מנהג קדוש מן 

בהנהגת סדר , המנהגים המבֹארים בשלחן ערוך
, כי על ידי כל מנהג ומנהג הנהוג בליל הסדר. פסח

שזה כלל ,  הבריתובפרט לתקון, זוכים לתקון מֻיחד
סימן ' ן חלק א"כל התקונים כמבֹאר בלקוטי מוהר

  ).'ג,  פסח–עצות המבוארות ( ט"כ
בימי הפסח צריך להתפלל בקול אדיר  � � � � 

. כי התפלה בזעקה מֻסגלת לתקון הברית, קוחז
כשם שאמירת ההגדה בקול גדול מֻסגלת לתקון 

 –עצות המבוארות ( כמבֹאר בלקוטי הלכות, הברית
  ).'ד, פסח

שנזכה לקבל עלינו , ותהיה בעזרנו  ...  ����
קֻדשת חג הפסח בקֻדשה נוראה ועצומה ובשמחה 

ונזכה לקים מצות ארבע כוסות של . וחדוה גדולה
בקֻדשה ובטהרה , יין של פסח בשלמות הראוי

ותשפיע עלינו אור , ותפתח לנו אור הדעת. גדולה
שנזכה שיהיו נמשכין , קֻדשת המוחין העליונים

מוחין דגדלות ,  בפסח כל המוחין הקדושיםעלינו
  .ומוחין דקטנות

ונזכה לסדר הסדר של פסח בקֻדשה גדולה 
ונה ובכ, ותעזרנו לומר ההגדה בקול רם, כראוי

, ובשמחה וחדוה רבה ועצומה, גדולה ונוראה
בקֻדשה , ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמרץ

עד שאזכה , עד שהקול יעורר הכונה, ובטהרה גדולה

ידי זה לתקון הברית ולתקון הדעת בשלמות -על
, עד שאזכה לבֹא לחדושי תורה אמתיים, באמת

-ואזכה להמשיך תמיד דבורים חמים כגחלי אש על
ותזכני להתפלל אליך . ידי תפלה ותחנונים

שתהיה תפלתנו תפלת , בהתקשרות נשמות ישראל
הן אל , רבים ולֹא תמאס את תפלתנו כמו שכתוב

 ויתוסף ויתגדל למעלה תוספות .כביר ולֹא ימאס
זה -ידי-ועל, ידי תפלתנו-קֻדשה רבה ועצומה על

נזכה להמשיך באורי התורה מלב העליון אשר שם 
 -' לקוטי תפילות א (כתובים כל באורי התורה

  ).'תפילה כ
  

  )מג מכתב - חלק ב -ספר ִאֵּבי הנחל  (

, לכבוד איש בריתי לבי ובשרי                     
ב רוח חכמה היוצא ממח הפלא הגדול והנורא השוא

של הצדיק החכם האמת בחיר מבחירי צדיקיא 
המבער , אשר מסוף העולם ועד סופו לֹא קם כמוהו

ומבטל השקר ורוח שטות וטעות של המינות 
ואמונות כזביות המתגברים להחריב את העולם חס 

, ממך כל מיני חלי ויגון ואנחה' יסיר ה. ושלום
ויתן לך החיים אֻרכים , ן ואנחה לשמחהויהפֹך היגו

, חיים טובים שברכו בעטלירס את הזוג הקדוש
  .ובימיך תושע יהודא וירושלים

החכמה "עיקר החיות הוא החכמה כמו שכתוב 
וחיות דקֻדשה בחינת חיות אדם הוא ', וכו" תחיה

הם ' וחיות בהמות וכו, בחינת חכמות התורה
  . מבחינת חכמת הטבע

ות כנגד חכמת התורה הם בחינת חכמות חיצוני
כן ישראל הדבוקים בתורה -ועל, בהמה כנגד אדם

קרויין אדם אבל ֻאמות העולם שעוסקין בחכמות 
  . חיצוניות שהוא חכמת הטבע הם קרויין בהמה

שאין להם , כל החיות ובהמות ועופות וכיוצא
לם הם בבחינת חכמת הטבע שהוא וכ, דעת אדם

גדר האדם הוא הדעת כי . בחינת בהמיות כסילות
א חכמה יכי רק חכמת התורה ה, שהוא התורה

ודעת אמתי וכל שאר החכמות חיצוניות של חכמי 
לם הם כסילות גמור בחינת בהמיות כנגד והטבע כ

  . חכמות התורה
צריכים להכניע רוח הבהמיות שהוא בחינת 

שהוא בחינת כסילות בחינת בהמה , חכמת הטבע
ורה שהוא עיקר שאין לה דעת כנגד חכמת הת

  . החכמה האמתית שהוא בחינת אדם
צריך האדם לזהר מאֹד שלא יעשה מעשה 

כי הדעת שהוא גדר האדם הוא , בהמה חס ושלום
שהם בחינת כסילות ' בהפך ממש מכל התאוות וכו

ידי -וכשזוכה על. ושטות ושגעון מעשה בהמה ממש
הדעת לגרש התאוות ומדות רעות הבהמיות אזי 

וכפי הכנעת התאוות , מם שכלונתחזק ונתרו
כשמגיע אל , ואזי. הבהמיות כן נתרומם שכלו

ין הוא רחוק יאז צריך הוא לידע האמת שעד, השכל
אמרתי אחכמה והיא רחוקה "בבחינת , מחכמה

כי עיקר החכמה שישכיל שרחוק ממנו , "ממני
ואז צריך דיקא לעשות עצמו כבהמה , החכמה

אשר "ר על פסוק וכאלו אין בו שום דעת כלל כמבֹא
שהוא ) בפרשת ויקהל" (נתן אלֹקים חכמה בהמה

כי אי אפשר . חכמה גדולה לעשות עצמו כבהמה
לקבל ולהמשיך בשלמות הדעת והמחין האמתיים 

ידי צמצום המח שזה בחינת שמשים -כי אם על
, שמצמצם דעתו כאלו אינו יודע כלל, עצמו כבהמה

ימת אין התורה מתק"ל "וכמו שאמרו רבותינו ז
ידי זה -ואז על, "אלא במי שמשים עצמו כאינו יודע

. דיקא זוכה לקבל את השכל והמח בהדרגה ובמדה
וגם כשמקבל איזה שכל ודעת צריך לידע בכל פעם 

ידי זה זוכה לקבל מֹח -ועל, ין אינו יודע כללישעד
  .ודעת חדש בכל פעם

ל עולים עד "כל דבור ודבור שיצא מפי רבנו ז
עוד .  עד אין תכלית ויותר מזהאין סוף ויורדים

נזכה לידע לעתיד בעת שאמת מארץ תצמח ותתגלה 
חזק ואמץ ותשמח ותגיל ובטח  .לכל העולםהאמת 

כי הוא הולך , זקן שבזקנים, בכֹחו של זקן דקֻדשה
חיים אֻרכים וברכה . לפנינו בכל עת לנצח בזה ובבא

  .וכל טוב
  ישראל דב אודעסר

חמדת לבבי חיותי , אבי אבי, רבונו של עולם
כל מיני קינות וכל מיני בכיות , ותענוגי הנצחי

וזעקות גדולות ומרות לֹא יספיקו כלל לחטא ועברה 
אחת שהוא מר ומרור לנפש הישראלי אפילו יותר 

  .מכל מיני הרג ומות ומכל מיני גיהנם שבעולם
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