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ֵאר ׁשֵּל ַמה ׁשֶָּכ ֵדל וִמְתּפָ ְתּגַ ּּמִ ַּהַצִדיק יֹוֵתם ּ יֹוֵתר,רּ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ם ַהׁשֵ ֵאר ׁשֵ ֵדל וִמְתּפָ ְ ִמְתּגַ ּ   )סז', מ ב"קל(. ּּ

 לזכות לכל הישועות    ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן    טוב להגיד ולשיר

  
[  ÌÏ˘È ÌÈ�˘  ...)ג ,כב'( 

, אזי נמשך על הקֻדשה בחינת כפל, כשהאמת מאיר ומבטל החֹשך
, ר האמתו על ידי אוך חשכת אפלתוצא מתו יודי שהאדם בעצמלא כי 

 ור ולהחזירו מחֹשך לאוציאושה פתח גם לאחר להואף גם הוא ע
 -טי הלכות בלקושם ( .וזה בחינת מה שהגנב משלם כפל. בתשובה

  )ט"ע, ז"ע,א" ע– אמת –לפי אוצר היראה '  אות ב-'  גניבה הכותהל
 

[  ÌÈ˜…Ï‡‰ „Ú ... )ח ,כב'( 
 שכתוב כמה וכמ". אלֹקים"וזה בחינת מה שנקרא הדין הכשר 

צא בזה בכמה ווכי" עד האלֹקים יבֹא דבר שניהם: "רהופעמים בת
' ר הו אובש בכי הדין שדן דין אמת וכל דבריו באמת מתל. תומומק

" תהֹמֹת יכסֻימו"וכמבֹאר היטב במאמר  ,לוכביכ, ויתברך בעצמ
כי , "אלֹקים" נקרא וועל כן הדין בעצמ. )' סימן ט-' ן א"לקוטי מוהר(

 יתברך ורועל ידי האמת שהוא א, לוכביכ, יתברך' ר הו אונתלבש ב
  )' ו-'  הלכות דיינים ב-לקוטי הלכות (. לוכביכ, ובעצמ

 

[  ÛÒÎ Ì‡ÈÓÚ ˙‡ ‰ÂÏ˙  ... )כד ,כב( 
 ולמום עי שהשם יתברך היה מקיוכמ

ם וואה וגמילת חסד מיורת הלובחסד בת
ו בעת יוגם עכש, רהום מתן תוהבריאה עד י

ם היה ראוי ו חס ושלונוברין על רצושע
ואז מתקיימין , לם לתֹהו ובֹהוושיחזֹר הע
שהשם יתברך , ואהו בבחינת הלורק בחסד
שוב וישלם את  זמן עד שיומרחיב ל

ב האדם על ידי יתיו מה שנתחיובוח
נמצא שהשם יתברך מקים מצות . תיוונועו

ואת חן הרבה מאֹד בכל וגמילת חסד והל
תיו ובים להתדבק במדי כן אנו חיווכמ, שעה

 ות לות להם ולבלי להיולרחם על העניים ולהלו
 ומאריך ,תנווגש או נו שהשם יתברך אינוכמ, שהוכנ

 מעט מעט עד ועד שנסלק ל, ן זמנים טובאלנו זמן אחר זמ
 -' העושה שליח לגבות חוב ב הלכות -לקוטי הלכות ( .שנסלק את הכל

  )ח" ס- צדקה – לפי אוצר היראה ב"אות כ
 

[  Í˙Ó„‡ È¯ÂÎ· ˙È˘‡¯  ...)יט ,כג( 
כל ונהנה צריך האדם וומכל דבר שהגוף א. גוף האדם נקרא אדמה

וזה בחינת כלל , שם יתברךלהביא מתחלה הראשית והבכורים לה
וכן מה , וכן כלל ברכת הנהנין, ת באכילת והנאת ישראלוהגות הנוהמצ

ת ורה והמצווכן כלל הת, שאסור להאדם שיאכל קֹדם שמתפלל
שיביא הראשית , רהוכי זה כלל הת, נקראים ראשית ובכורים

לם וושלא יהנה שום הנאה בע,  להשם יתברךו וגופווהבכורים מאדמת
בים של האדם וועל כן כל המעשים ט.  אם בשביל השם יתברךכי, הזה

בים של האדם ואך באמת גם המעשים ט. נקראים ראשית ובכורים
באֹפן שיזכה , ת לפניו יתברךול קֹדם שיהיו ראויים לעלוצריכין תקון גד
כי אם על , וזה אי אפשר;  הנצחי שהוא השגת אלקותוהאדם לתכלית

ראשית בכורי : "וזה בחינת.  מאֹדל במעלהוידי הצדיק האמת הגד
: וזה שהזהיר אחר כך. כמבֹאר בפנים, "אלֹקיך' אדמתך תביא בית ה

שלא תרצה לתקן גמר תקון , שזה מרמז, "ולֹא תבשל גדי בחלב אמ"
. תרותם יובכדי שלא יקלקל א, בים על ידי הקטן במעלהומעשיך הט

 לפי אוצר ו" טג"ב י" אותיות י-'  הלכות בשר בחלב ה-לקוטי הלכות (
  )ו" נ- יראה ועבודה -היראה 

  
  
 

  )המשך,  סימן קיב–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

, ער מאדולך וסוגם בכל הלילה היה הרוח ה ...       ☺ 
 ותוד סכנה באוסף לזה היה לנו עול ונוואנחנו שכבנו לישן בחלישות גד

,  הספינהד אחד מאנשיוהלילה כי בחדרנו הצר והארך קצת היה שם ע
) סוכר(והביא לחדרנו אש ועשן עליו צוקער ,  כאב השניםוואז היה ל

דע מה יהיה מהאש ולרפואה וקדם השנה בא על דעתי חששה זאת מי י
ויר השמים וכי מחמת שהאֻרבה שבחדר פתוחה אל החוץ לא, שהכניס

 ווהרוח מנשב בפרט רוח סערה כזאת על כן בודאי צריכין לשמר עצמ
ד ובאמת הקפיד הקפיטאן בכל עת שהכנסנו נר לחדר מן האש שם מא

ובפרט בליל שבת שהדלקנו שמן ואחר הסֻעדה , שלא ידלק בעת השנה
והיה אסור לנו לישן עד שרמזנו , ד שמן בצנצנתושל ליל שבת נשאר ע

הכנסנו שום נר לחדרנו לא למטראס אחד שיכבה הנר גם אחר כך 
ו הלך הנזכר יועכש, ביםכור הכוואכלנו בלילה בחוץ על הספינה לא

לא אבל , לעיל והכניס אש בחדרנו בלילה והיה עלי פחד גם קדם השנה
יצית לי לא תינו גם ידעתי כי ונו מבין בלשומחמת שאינ, ומר לויכלתי ל

לה ווהנה אש גד, תיוך הלילה הקיצוושכבתי לישן ויהי בת
לה למעלה כי היו ֻמנחים ולחן והלהב עערת על הֻשוב

ת ולחן ושאר נירם שלהם שם על הֻשספרי פסולי
לחן אבל בעת וֻכלם נשרפו וגם קצת מגוף הֻש

ועמדו , דע לאחד זאתותי כבר נושהקיצ
ואמרו לזה שגרם זאת אל , תוועסקו לכב

תפחד וגם אני נתתי להם ממימי הנטילה 
ד מאטראסין ושלנו וכבו ואחר כך ירדו ע

לה לאל שקעה האש יוהביאו דלי מים ותה
זאת אין לשער כי החדר צר וגדל סכנה 

אם אֻרבה - שום פתח כיוהיה בולא מאד 
ם וואם חס ושל, קטנה שבעלית הספינה

תה יד לצד האֻרבה שהיוהיה מתפשט האש ע
ם והיה לנו שום מקלא , סמוכה לשם מאד

ידע ולא א ישן "ם וריוח מן האש חס ושללברֹ
  .בכל זה

 כל ודעתי לום חמישי ספרתי כל זה והוקר ביובב
סף לסכנת המים וואמרנו מה זאת שנ, נת האש שהיה לנו בלילה זאתסכ

סף לזה היה עלינו סכנת האש ברוך השם וונ, ויברים בה עכשושאנו ע
 את דברי הצחות שאמר רבנו ואשר הצילנו מאש וממים וספרתי ל

) 'ן כ"הרולקוטי מ(רה תשעה תקונין ו לברכה אחר שאמר התונוזכר
כי מבאר שם שצריכין ,  מאש וממיםהמדבר מארץ ישראל שמדבר שם

' רה מהנשמה וכוולים לקבל תושיהיו כל דבריו כגחלי אש ועל ידי זה יכ
איך האב היינט (עין שם ואמר אחר כך ' ואז פתח צור ויזובו מים וכו

] ם כנגד אש וכנגד מיםואמרתי הי) [גיזאגט פאר פייער און פאר וואסער
 ונו כך בשיחה נאה מרבנו זכר זאת נכנסתי אחרוועל ידי זה שספרתי ל

  .ראה והחיינו עצמנו קצת בזהו הנורתוומת, לברכה
והיה קשה , ל מאדווחלישותנו גד, ער מאד מאדולך וסואבל הים ה

וקדם שהנחתי טלית , עלי מאד להתפלל ואחר כך רציתי להתפלל
ד וובע, לות ואחר כך התפללתי בחלישות גדוותפלין ֻהכרחתי לתן הקא

קדם שגמרתי אמירת והוא רחום של שני ,  בטלית ותפליןשהייתי מֻעטף
ל הטלית ותפלין ונחלשתי מאד וֻהכרחתי לסלק במהירות גד, וחמישי

ער בלי ולך וסווהים ה, ת והייתי אז חלוש מאדווחזרתי ונתתי הקא
ציאו האנקיר והתחילו לילך בתקף הרוח סערה אבל והפסק אחר כך ה

ם ות היו שעה אחת אחר חצוכמת אחר כך ואם איזה שע-הלכו כילא 
פסק הרוח סערה לא ועכבו הספינה ועדין , רידו האנקירוחזרו וה

שותנו יפסקו חל' אך בחסדי ה, מה מאד מאדווהספינה מתנדנדת במק
קם סערה יחזר כחנו עלינו השם יתברך ירחם וילא אבל עדין , קצת

ועמדה : ןוכן יהי רצ, אמן, תנו לאיתננו מהרהולדממה ויחזיר א
ם וער לעת ערב שהוא ליל יולך וסום חמישי והים הוהספינה כך כל י

ער והיה הרוח סלא ם ששי גם כן וששי נשקט קצת הרוח סערה וכן בבקר בי

ø åðéøåî çöð ïåøëæì 'é ìàøùá øòàø ïá øñãå '÷éæééàäîìù  ,öæ"ì 

ñá"ã –ñ÷úú øôñî ïåìò "æ  

  

    ............הזה לא כלום הזה לא כלום הזה לא כלום הזה לא כלום העולם העולם העולם העולם     
    !...!...!...!...העיקר העולם הבא העיקר העולם הבא העיקר העולם הבא העיקר העולם הבא 



רר רוח ום בערב שבת קדש הנזכר לעיל חזר ונתעות היוכל כך אבל אחר חצ
לה ובליל שבת היה קשה עלינו מאד מאד להעמיד הנר שלא יכבה וסערה גד

וית וכל הלילה ו על הקרקע בקרן זוחנו בערב בעת ההדלקה להעמידוֻהכר
מה וער אבל הספינה עדין עמדה על מקולך וסושל ליל שבת היה הרוח ה

שעל ידי זה היה , ל מהשם יתברך שנתעכבה זה הזמןווזה היה חסד גד
וגם גדל , וחה קצת וכח לסבל ואף על פי כן היינו חלשים קצת מכברוהר

  :תנו קצתומה החלישה אומקנדנוד הספינה ב
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

כל ימי חיינו , נותנים כל ימי חייהםהיו ש...   �                                     
, אוי ":בהתבודדות) קרדונר(לשמוע רק דיבור אחד שיצא מפי רבי ישראל 

הוא , הווכמלא  , שליה' אבל האבאל,"ה' אבאל,ה' אבאל,רבונו של עולם
אם היינו שומעים ויודעים " :רבנו הקדוש אמר,  היה אש,"ה'אבאל" :אמר

 רק ...יח כסףולהרורוצים היו לא כולם ,  בעולםשיש רבונו של עולם כזה
אז יהיה לו ,  אז יהפוך כל העולם,יבוא משיחכש , וככה יהיה,"שםלעבוד ה

אז ",  הפךמהפך אל ,משיח הוא צריך להפוך כל העולם, עבודה קשה מאד
רבונו של , רבונו של עולם", אוי, .."אהפוך על כל העמים שפה ברורה

, היה פה,  היה פה'רבונו של עולם', 'רבונו של עולם'יכול ללכת מלא , "עולם
רבונו של 'יש יותר טוב מזה להגיד , זה טובו ,ללכת רצהלא  ,יכול ללכתלא 

 אני שמח שזכיתי לשמוע דיבור אחד , אני כל שמחתישםברוך ה ?'עולם
רבונו ' דיבור אחד ,ים הגדול,  זה ים,)קרדונר (מהתבודדות של רבי ישראל

  ...אוי ,אה,  נעשה ים, היה ים'של עולם
  ישראלי לולי הייתי מכיר את רב,אני היה לי נס גדול...

, ידעתי כלל מחייםלא ,  הייתי מת מזמן,)קרדונר(
, "ן"קוטי מוהרלי" שיש כבר ,מחיים כאלה

  "... ליקוטי עצות", "ליקוטי הלכות"
 רבי ,אני שמעתי הקול שהוא היה מדבר...

 ,ישראל קרדונר היה מדבר עם השם יתברך
לא  כל העולם ,אני זכיתי לשמוע קול כזה

 חיים ,מתיקות,  קול כזה,יודעים כלל מזה
יודעים כלל מה שיש לא , מתוקים כאלה

, רק טוב,  טוב הכללימה שעובר ע. בעולם
   ....."טוב השם לכל"

, אבא,  אה,רבונו של עולם" :הוא אמר...
לא אני , רחם עלי, אבא רחמני, יאבא יקיר

מה יהיה , יכול ללמודלא אני , יכול להתפלל
לא התבודדות שכל העולם , "?התכלית ממני

יודעים כלל לא  כל העולם ,יודעים כלל מזה
בוא משיח ויתגלה י, אבל זה יתגלה, מהחיות, מאמונה

 בכל ,שמחה כזה, יהיה שמחה בעולם, אה,  קרוב שיבוא,הכל
הוא טען . ישמע רק קולות של שמחה וריקודיםולא  ,בכל הרחובות, בית

 ,ה'ל אבא, עלירחם, רבונו של עולם ":יםם והרגלי עם כל הידי,עם הפה
 ,יכוללא אני , רחם עלי, אתה טוב, אתה רחמני, רחם עלי,  אבא יקר,אבא

 מה ,יכול ללמודלא  ,יכול להתפלללא אני , אני רחוק, אני רחוק מכל וכל
 , נתרחקתי מאד, אני כל כך רחוק, רחם עלי,ה'אבאל" ,אה, "?יהיה ממני

, אה, "רחם עלי? מה יהיה ממני, יכול ללמודלא  ,יכול להתפלללא אני 
  ...אוי

כל מהפצצה הזו פוחדים ', בטחו'היהודים יש להם פצצה ששמו ...
, אה, אה, אה, אה, אה, עוד לא שמענו' בטחו'פצצה כזו כמו , הגויים

מן ', בטחו'יש פצצה ששמו ', בטחו', 'בטחו', 'בטחו', 'בטחו', 'בטחו', 'בטחו'
  ...הפצצה הזו אנחנו מפחדים

  
  )ז-נים וסימ, תורה-תלמוד ,לקוטי עצות(

רה ותפלה הם מחזקים זה ו ת�                                                            
 ).'סימן ב, 'ן א"לקוטי מוהר(את זה ומאירין זה לזה 

ל וציחוט של חסד נמשך עליו ונ, ידי למוד גמרא בלילה-  על� 
 שמיעת ול הנגינה שלא יזיק לוידי זה מתקן ק-ועל, ת שלא לשמהוממחשב

כה וזו, רא יתברךודת הבול נגינה דסטרא אחרא שמזקת הרבה מאֹד לעבוק
ת וידי זמיר-  להשם יתברך עלולהקים הנגינה דקֻדשה שיוכל לדבק את עצמ

כין להתנשאות ווז, מין ומעלין מלכות דקֻדשהיידי זה מקי-ועל, ונגונים
 ).'סימן ג, שם(ת לבחינת נבואה ולין לזכוגם יכ. ויוכל למשל בכל מה שירצה

. לילהמם וושה לשמה תמיד יורתך הקדוותעזֹר לנו לעסֹק בת ...���� 
רה ו תום למדת עמוובי,  עבדךמשהשה לורתך הקדווכשם שמסרת ת

ת וכן תעזרנו ברחמיך הרבים ללמֹד ולהג. פה- רה שבעלוובלילה ת, שבכתב
מם ופה י-רה שבעלורה שבכתב ותושנזכה ללמֹד ת. שה תמידורתך הקדובת

 :ולילה

, זכנו ברחמיך הרבים שיהיה לנו כֹח להתגבר על השנה, לםו של עונורב
ת עם הגמרא וד שנה מעינינו ללמֹד בכל לילה תמיד ששים מסכתשנוכל לנֻד

קומי . "ם לעסֹק בהם לשמהית ולקיור ולעשוללמֹד וללמד לשמ, שהוהקד
מם וי. "ועל ידי זה ֻימשך עלינו חוט של חסד". תורֹני בלילה לרֹאש אשֻמר

ידי זה ותעזֹר לנו על ".  ובלילה שירֹה עמי תפלה לאל חייוחסד' היצוה 
, לםול זמרה ונגון משום אדם שבעודתנו שמיעת קושלא יזיק לנו לעב

אל יהא להם כח , ת בפחות הפגומים הבאים מצפרים האחוזולוואפילו הק
תן לנו כח ירק ת, םודתנו חס ושלותנו מעבותנו לבלבל אולהזיק א

ותקים את ֻסכת דוד , תם ולבררם ולהקימם להחזירם אל הקֻדשהולהעל
 )'תפילה ג מתוך –' לקוטי תפילות א (.פלתהנֹ

 

  )ח"ל מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 ו ולבו ומֹחותן את נפשוהנ, ד מחמד עיניולכב...  �                       
בע שגלה חכמה ולדרֹך בנתיבי החכמה והמדע של החכם האמת נחל נ

ת הפתחים איך וחדשה עלאה דעלאה על כל עלאין להאיר עיני ישראל לרא
לצאת מן החשך והשקר ומשטף מימי המבול של כפירה ואמונה של שטות 
וטעות ושוא ושקר והבל שבהבל של נביאי השקר עזי פנים ככלבים 

  . לםוהמחריבים ומאבדים את הע
דיע ולהאיר בלב החפץ ות ולהומעֹצם אהבתי ותשוקתי החזקה לגל

קתי אשר שמתי אל לבי לכתב לך גם בעֹצם רבוי מצו,  באמתוברפואת נפש
כעת אין דעתי צלולה ואין עמי דברים מחמת היסורים . אי אפשר לבאר

אך מאהבתך אשר בלבי הכרחתי עצמי , ברים עליוהקשים הע
דע שלבך וכי אני י, בתך הנצחיתולדבר עמך לט

יתברך באמת ' בפנימיות נכסף מאֹד להתקרב לה
לם מבדילים בינינו ובין הדרך ורק הבלי הע

יתברך ' לבקש הרבה מהואני צריך , האמת
שישים מלים בפי באֹפן שאפעל למען ייטיב 

  .לך לעד
יתברך ברֹב מצפוני סתרי דרכיו ' ה
, ן ומכל חקרותיו הנעלמים מכל רעיווהנהג

טף וזרם מים של והמטיר על הארץ גשם ש
ת השמים ורסות מאֻרבות ואפיקוכפיר

עד אשר נתכסו , אשר פתח בימים האלה
שהם הנכבדים ואנשי הים וכל ההרים הגב

 הקדים רפואה וועל כל זה ברֹב חמלת, השם
תינו אלה את הצדיק ורולמחלתנו ושלח לנו בד

, ן ידינווהאמת שהוא ינחמנו ממעשינו ומעצב
ת התבה של האמת והאמונה אשר כל ו לבנווצוה ל

נצל מהמבול של יצה להומי שחפץ בחיים ור
ו ויסגר א בחדריוא יבוב,  של משיחומחבל, רסותוהאפיק

מי ימלל עֹצם , מי יהלל. בצל החכמה והדעת, ותיו ויחבא ויחסה בצלובדלת
ת ות ולגלותיו להראותיו אשר הפליא בפלאי נפלאוראותיו ונות גבורונשגב

ראים השתולים ותיו הנותיו ומעשיורולם הדר תפארת התגלות תובע
, פה- רה שבכתב ובעלום משרשי התיבעו ונמשכים ונ'הונטועים בגן 

, ריתא נפקת מתמןונה עלאה דעלאה דאולקחים משדה החכמה העליונ
נא דנשמתא ורוחא ומז, ת ישראלון לכל נפשולהכין ולהזמין טרף ומז

שיתענגו ויתעדנו בנעימת החכמה והתבונה הרוחניות דרוחניות , ונפשא
  . להצמיח גֻאלתנו ופדות נפשנו, עילים לעדוהנאמנים ומ

ת ומינות ומאה של כפירת הֻטובתנו מאבי אוהצדיק האמת מטהר א
ד והתנשאות ודפים אחר כבות של הצבועים השקרנים הרות כזביוואמונ

חמים בֻחצפא ועזות מצח וול, לקים על הצדיק האמת בגאוה ובוזווח
רש חיותם ור ושו מקעיקרת ישראל מהצדיק שהוא ולהרחיק ולהפריד נפש

כי , רהות שבתוורת החמותר מכל עברון פלילי מאֹד יושזהו עו, וישועתם
רסות ומשחירים ומאבדים את ות ואפיקורמים כל הכפירוידי זה הם ג-על
  .ת שבא על ישראלות והֻחרבנוועל ידם כל הצר, לםוהע

ידי -ת הוא עלות כזביות ואמונו חטא העגל שהוא בחינת כפירעיקר
ם ימים לעד וצריכים לקייד הצדיק האמת שדבריו חיים וקיושפגמו בכב

מים י ממש אשר הם קי'הכי דבריו הם דברי , לנצח תמיד ורתודברי ת
  ".לםוודבר אלֹקינו יקום לע: " שכתובוכמ, לםולע

, ל לבקש חנינה ומחילהומך עצמי על מדת טובך הגדוטח וסואני ב
 ונך וגרמתי לך צער אואולי עשיתי איזה דבר בשגגה נגד רצ, סליחה וכפרה

חמדת לבי ימחֹל לי על זה , דךום בלי דעת בלי כונה בכבושפגמתי חס ושל
  .בלב שלם

בעל הרחמים ישמח וירפא נפשך ויחזק כחך ובריאותך לאֹרך ימים 
ת ובים לראוסף לך חיים ואריכת ימים ושנים טווי, בגשמיות ורוחניות

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡                                                        . וונֹעם זיו' בטוב ה
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