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 לעצמכם —' לכם'. לעצמכם' לכם'                                             
 שהוא בחינת התחזקות, שכל אחד צריך לספר ספירת העֹמר, קאידי

ידי שמביאין  על: ' אות כ–'  הלכות פסח ט–כמבואר בלקוטי הלכות (
 למעלה ולמטה למי ותוכל בהמה ומניפין ומרימין ארים מאועֹמר שע

ת ולם למי שכל ארבע רוחות העו ולכל ארבע רוחושהשמים והארץ של
ידי זה מגלין ומפרסמין כי מלֹא  על, י שם" שפרש רשוכמ, ולם שלוהע

, רים שהוא תכלית הגשמיותוהינו שגם בבחינת שע, ודוכל הארץ כב
גם שם מלֹא , פגם כל החטאיםבחינת , בחינת מאכל בהמה העדר הדעת

כן  ועל. לםכי לית אתר פנוי מניה והוא יתברך מחיה את ֻכ,  יתברךודוכב
 מחמת ול בדעתו כפי מה שהוא ולֹא יפולעצמ) לם כללואין שום יאוש בע

פי שהוא מדה  על כי אף, בים ממנו הרבהו טו שחבריו בני גילושנדמה ל
  עלול בדעתואבל אם יפ, ב ממנוות ענו ולהחזיק כל אדם טובה להיוט

 ול שאין נאה לוזהו גדלות גד, אדרבא, אין זה ענוה, םוידי זה חס ושל
ק כל כך ויתברך ועדין הוא רח' דה להושיעבֹד איזה עב

כי אסור להרהר אחרי , וחבריו כבר זכו למה שזכו
ם הוא ובאיזה ודע מאיזה מקום ומי יוהמק

מה וכי אין אדם ד, ידי מעשיו ת נמשך עלומומק
צה לצאת וכן כל אדם שר על.  כללולחבר

שזה בחינת ספירת העֹמר כדי , ו וֻזהמתומאתמֻט
קא י דיוצריך לספר הימים לעצמ', שיטהרו וכו

  .םוחס ושל,  כללו חברותוואל יפיל א
לעצמכם ' לכם '—" וספרתם לכם"וזהו 

ל על "קא והבן היטב וכעין שכתב רבנו זידי
התקרבות שעקר , "אחד היה אברהם: "פסוק

ידי  יתברך היה על' ם להואברהם אבינו עליו השל
לם ולֹא הסתכל על ושחשב תמיד שהוא רק אחד בע

לת הספר לקוטי תנינא יין בתחיע', נע ומעכב ומבלבל וכוושום מ
  .ין זהיענ

 מתנגדים ונעים הרשעים אות מהמו שיש כמה מיני מניעוובאמת כמ
ודברי ליצנות וחלקלקות ת ופתויים וצים למנֹע מהאמת בכמה הסתוהר
הביו ולו מחבריו ואית וחלישות הדעת אפוכן יש גם כמה מיני מניע', וכו

 כפי ווכל זה אי אפשר לבאר בכתב רק כל אחד יבין בעצמ. באמת
לם צריכין לילך ות וחלישות הדעת שבעווכנגד כל מיני מניע, יניויענ

לם ובעל בבחינת אחד היה אברהם לחשב כאלו הוא יחידי "בדרך הנ
  .ל" לעצמכם כנ—' לכם, 'וזה בחינת וספרתם לכם. ל"כנ

). ת מעשה טוספורי מעשי( שמובא בהמעשה של החכם והתם ווכמ
ל המלאכה כראוי ומנעל וולֹא היה יכ' מבֹאר שם שהתם היה רצען וכו

 מאֹד כמה נאה ויפה ווהוא היה מתפאר ב' ת וכוו היה בשלֹשה קצוושל
מפני מה שארי בעלי , אם כן: ו אשתואלת לויתה שיוה. 'המנעל הזה וכו

קח כי וטלים שלֹשה זהובים בעד זוג מנעלים ואתה אינך לות נומלאכ
 וזה מעשה וזה מעשה של, מה לי בזה: השיב לה, אם אחד זהב וחצי

למה לנו : דווע) דאס איז יענימס מעשה אין דאס איז מיין מעשה. (שלי
ויח בהמנעל זה וה אני מרהלֹא נתחיל לחשב כמה וכמ, לדבר מאחרים

  ).ין שם כל זה היטביע(' ר הוא בכך וכווהע: מיד ליד
געים ולם כמה דברים הנווהבן כי במעשה הזאת מבינים רֹב הע

ת בשמחה ויתברך שצריכין להתנהג בדרכי התמימות ולהי' דת הולעב
 בשלמות ו אינו ותפלתודתווגם עב. לולו בעניות ודחקות גדיתמיד אפ

לם כלל ו תמיד ולֹא יסתכל על העוכן יהיה בשמחה בחלק פי על אף, כלל
 בכפלי כפלים ויש להם אכילה ושתיה ומלבושים ושיש להם פרנסה כנגד

דת ות וגם בעבונות תמיד ברבוי חסרוכן מלאים דאג פי על ואף' נאים וכו
ל וכן אל יפ פי על לים ממנו אלפים פעמים ואףורה ובתפלה הם גדובת' ה

 וכמבֹאר שם שהלחם של,  תמידורק יהיה שמח בחלק, לל מזה כובדעת

 שגמר בכמה ימים וומנעל של' לם וכוו כל המאכלים שבעוהיה אצל
 אף, ת הרבה מאחריםו פחוויח בות והרונולה והיה מלא חסרוביגיעה גד

 הרבה ולֹא הסתכל על אחרים וכן היה יקר בעיניו מאֹד והתפאר ב פי על
  .ל" וזהו מעשה שלי וכנועשה שלזה מ, מה לי בזה: כלל ואמר

ין תפלה י לענו אחר שספר מעשה זֹאת שכונתול רמז בעצמ"ורבנו ז
 וואם התפלה אינ: ל"ף שאמר רבנו זו שמובא שם בסוכמ', דת הוועב

שצריכין , ל"ינו כניה. עין שם, ת והבןוכראוי היא מנעל בשלֹשה קצו
 בכל המעשה ל וצריכין לדקדק"ל כדרכי התם הנולהתנהג בתמימות גד

ת ול ולילך בדרכיו ולהי"ת מדברי התם הנו מוסר ועצולקח לעצמ
כין ולו חבריו שזיואפ. לם כללו העותובשמחה תמיד ואל יבלבל א

 מזה כלל ול בדעתוכן אל יפ פי על אף, תר ממנוודה הרבה יולתפלה ועב
 וויח בתפלתובה שמרורק יהיה בשמחה תמיד בכל נֻקדה ונֻקדה ט

 הלכות -ליקוטי הלכות . (ין שם בהמעשה ותביןיע, הוא איך שודתוועב
  )ב"כאות  –' פסח ט

  
  )'נ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

ת ושב מחשבוהח, לבי יקירי  �                             
לם גדל כח הצדיק ודיע לפרסם בעות להוותחבול

רים והאמת המאיר עינינו גם במחשכים מר
עקר נחמתנו וכל חיותנו והוא , ר החשך הזהושבד
  .רור דוותנו לדוותק

עינינו במחשכים ' אחרי אשר האיר ה, עתה
יש לנו , ת הללוורום הזה בדותנו כיוכאלה לחי

לנוס ולפרֹח להצדיק , ס נפלאולה ובית מנועצה גד
דעים פנימיות ורא יתברך ואני ואתה יוהב. 'וכו

שק ומתגעגע וסף וחוהכ, ב והישרות לבך הטושאיפ
ולהמשיך עליך , טוליחך בתכלית הבוולסלק מלבטל 

ועל כל ישראל רוח חכמה רוח נבואה של הצדיק האמת 
ת מבאר שחת ומעלה ות נפשום להעלורד עד עמקי תהוהי, לםוהיחיד בע

 ו וממשלתו ואחדותוומאיר ומגלה אלֹקות, תם למעלה משמי השמיםוא
אין , ות גֻדלתוראומי יספר נ, ומי יערֹך שבח. לם עין בעיןולעיני כל באי ע

  !וגמתֻד
  

  )קכח-ז קכניםסימ –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

והייתי טרוד , עמדתי בהשכמה' ם וווהנה בי ...☺                        
ועדין לא , כי עדין לא ראיתי הקפיטאן ולא שכרתי הספינה, אז מאד

ם ערב שבת ווהי, ת מהרב לא קבלתי עדיןוקבלתי הטיסקירע וגם המע
  : ת מה שצריכיןות על הספינה ולקנום לעלווצריכין הי, קדש

ם אי אפשר לבאר מאפס ו היותווהנה כל מה שעבר עלי בא☺ 
הפנאי כי הלכתי נע ונד ומֻטלטל הרבה לבקש הקפיטאן וכשמצאתי 

ל קדם שמצאתי איש מהמכירים ו ובקשי גדולא יכלתי לדבר את, ותוא
והוא לא הבין , תי לדבר היטבשהיו לי שם וגם עם זה הישראלי לא יכל

א לעמק וולא יכלתי לב, מרוואני לא הבנתי מה שהוא א, מרומה שאני א
צה שלשים טאליר בעד ולה אמרו לי שהוא ריהשוה עם הקפיטאן בתח
א אצלי ואמר לי "נסליר והמתנתי שם ובא ריושנינו אחר כך הלכתי לק

אליר ובעיני צה חמשים ושנים טו אחד ממכירינו שהוא רושעכשו אמר ל
אבל אני כבר הייתי מֻרצה לתן סך , ק מאד שאתן סך כזהוא היה רח"רי

והעקר מחמת שאין , כזה מחמת שראיתי שקשה לנו מאד לצאת מכאן
והלכתי . לו עם ישראלים קשה מאד לדברין אפואנו מבינים שום לש

, א ואני הלכתי אל האיש הנזכר לעיל"נסליר והשארתי שם את ריומהק
צה סך חמשים טאליר בעד כל וא לא הבין דבריו כי הוא ר"שריואמר לי 
  .ואחד לבד
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ת ובלבול הדעת שהיה לי אז רבו מספר ונמשך הדבר ודל הטרדווג
והשבת ממשמש , ת בערב שבת קדשות אחר חצוארבע שע- שועד של

ע וונתן לי התחזקות להזדרז בכל עז לנס, א והשם יתברך עזרניולב
ולא רציתי , תה מוכנת לילך מידיהספינה היקא כי ים דיו היותובא

, כובי כאןידע עד מתי יהיה עותה מי יולהניחה כי אמרתי אם אניח א
ב שלא אדע וואם תזדמן ספינה קר, מא מזדמנת ספינהוכי לאו בכל י

ת ות נפלאווהשם יתברך עזר לי וסבב כמה סב, ממנה על כן נזדרזתי
 ואהרן הנזכר לעיל בעצמ' הזכות על ידי רף דבר נתגלגל ובתנו וסולט

שגמל עמי חסד בכניסתי ועתה עזרני השם יתברך שנזדמן לי בשוק 
בעת שהייתי טרוד מאד ולא היה לי שום מֻתרגמן לפרש דברי 

ין לא באתי יועד, הקפיטאן והוא הלך עמי ודבר עם אנשי הקפיטאן
אהרן '  ר ועל כן חזרולעמק השוה כי אז לא היה שם הקפיטאן בעצמ

נסליר וקבלתי וך כך לבית הקולבית האכסניא שלנו ואני הלכתי בת
שישב שם בבית , תה לישמעאל אחדוהטיסקירע ואחר כך מסרתי א

  .המכס
אהרן הנזכר ' ומצאתי שם את ר, ואחר כך חזרתי לביתי

ב עשיתי שמסרתי תכף וואמר לי שלא ט, לעיל
ל ור גדהטיסקירע לישמעאל הנזכר לעיל והיה לי צע

ת ששערתי ומאד ואחר כך החלפתי מעט מע
בדעתי שישאר לי אחר שכר הספינה 

צאין ממצרים לשארי וכי כשי, תוצאווהה
שוב אין מטבע של מצרים , ת ישמעאלומדינ

כי מטבע , לו פרוטה אחתיה כלל אפושו
שלהם גרוע מאד מאד אחר כך הפצרתי 
מאד את רבי אהרן הנזכר לעיל והלך עמי 

ותכף שכרתי הספינה בסך , ד הפעםוע
ארבעים וחמשה טאליר של מצרים בעד 

וסלקתי להקפיטאן כל הסך ורבי , שנינו
והביא כל , אהרן שכר ערביים והלך עמהם

  .ושכר לנו ספינה קטנה, ףוהחפצים שלנו אל הח
, להו הגדו ועזרתווישועת' ובגדל חסדי ה

פרשת , ערב שבת קדש' ם וויצאנו מאלכסנדריא בי
ת קדם קבלת שבת קדש ו שלש שעושתים אנשא בערך 

אם מעט - ן לא קנינו צידה לדרך כיופזידל החוומג, לון גדוויצאנו בחפז
רק שהיה בידינו לחם יבש מכבר , ולחם מעט) ןומלפפ(אוגערקיס 

וגם צידה לא , ןוצאין ממצרים בחפזו שיומאדעס ויצאנו ממש כמ
ת ובערך שתי שעשבת - לה קדם קבלתועשינו לנו ובאנו אל הספינה הגד

ל להשם יתברך שזכינו לצאת ממצרים כי באמת בכל וונתנו שבח גד
הדרך שהלכתי מסטנבול לאלכסנדריא היה לי צער כשזכרתי שאני 

ם והשעה לצאת משם ווהייתי מצפה הי, ֻמכרח עתה לילך למצרים
  : יצאנו משם בזריזות בעזרת השם יתברך' ובחסדי ה
  

  )א"ן למסי, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

, רת אמתות לתואפשר לזכ- אי�                                                    
ולבלי להשגיח ', דת הות עז כנמר בעבוידי עזות דקֻדשה להי- כי אם על

כה ווכפי העזות שיש לאדם כן ז', נעים והמלעיגים וכווכלל על המ
רה ושיך חדושי תכה לקבל ולהמו עזות דקֻדשה זוכי מי שיש ל. רהולת

שהוא עז ,  עזות דסטרא אחראוולהפך מי שיש ל. אמתיים דקֻדשה
רק , רה אמתייםודושי תיכה לחו זואינ', ר וכוופנים כנגד כשרי הד

ל כן "רה שמקבל כפי העזות כנווכפי הת. רה מהסטרא אחראומקבל ת
 ).סימן כח, ן"לקוטי מוהר(כה לתפלה וז

כדי שאזכה לקבל ,  לעזות דקֻדשהשיעני וזכניוורחם עלי וה    ...�
ידי - כי אתה גלית לנו על, רה אמתייםודושי תיידי זה ח- ולהמשיך על
ידי - שה כי אם עלורה הקדות לתואשר אי אפשר לזכ, שיםוחכמיך הקד

וגם . הוי עז כנמר, נם לברכהותינו זכרו שאמרו רבוכמ, עזות דקֻדשה
כי העזי פנים , ראדעת לנו גדל עֹצם הפגם של עזות דסטרא אחואתה ה

רת משה על כן באתי ות שאין להם שום חלק בתורוד ד"הם התתקע
, שתחנני מאתך דעה בינה והשכל, תיואלקי ואלקי אב' ת פניך הולחל

שאזכה לידע תמיד איך להתנהג עם , ריני ותלמדני תמיד בכל עתוות
  .באֹפן שאנצל תמיד ברחמיך מכל מיני עזות דסטרא אחרא, העזות
ותצילני ברחמיך  ותשמרני, ני מעזי פנים ומעזות פניםותציל  �

פה ידושים של הסטרא אחרא והקלית והחורומכל הת, האמתיים
ותחזקני ותאמצני . פהיהנמשכין מעזות דקל, הנקראים פסילים

רתך ודתך ולתודתך ותמשיך עלי כח וגבורה דקֻדשה להתקרב לעבובעב

רה וים בהתדושים אמתייואזכה תמיד לחדש ח. וליראתך באמת
דושים יח, רת משהודושים הנכללים ונכנסים באמת בתיח, שהוהקד

 מתוך –' לקוטי תפילות א (:דךון לפני כסא כבושיהיו לך לנחת ולרצ
 )'תפילה ל

  
  ) המשך- ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, )קרדונר ( רבי ישראל,הוא היה איש פלא ...    �                          
 וגם בת צדקת היה ,מרדכי ,בן יחיד היה לו, קת ובניםשה צדיהיה לו א

 והילדים נפטרו ,י בנים בטבריהנ היה לו ש, מרדכי ואסתר,אסתר, לו
בתי אסתר  ": אני זוכר הוא בא אלי בטבריה ואמר לי,כך אחר

... בן יחיד ובת יחידה, ו שניםלהוא היה , מרדכי ואסתר, "נפטרה
 ,גם היה לו בת, הומצו- ברהני  והוא מת לפ,היה הילד הראשון מרדכי
אני זוכר שהוא בא ,  אסתר,קדושה מאד, היה צדקת גדולה, אסתר

 אור, תה אורי היא הי,"בתי אסתר נפטרה ":לטבריה אלי ואמר לי
  ... דברה איתי כמו עם אחהיא, אור קדוש, גדול

 ,ה ונפטרומצו-  רחוק מברלא והוא היה ,למד בצפת  מרדכי...
 :ואמר ליוישב על ידי אל לטבריה  ישרביואחר כך בא ר

הוא ,  כאילו הלכה לחופה,"בתי אסתר נפטרה"
הוא , כאילו לא קרה שום דבראת זה אמר לי 

 היא נפטרה ,"בתי אסתר נפטרה ":אמר לי
 נפטרו  וכל הילדים שהיה לו עם גיטל,בצפת

 ,יתה קדושה צדקת כזהי היא ה, אסתר...
  . ..שלא שמעתי ולא ראיתי דבר כזה

אני הלכתי תמיד לירושלים עם רב  ...
לא , הוא היה איש קדוש, וקסלרושלמה 

, אדם אני אכלתי כמו בן, ראיתי דבר כזה
אשתו הביאה לו , והוא אכל כמו מלאך

 , כמו אטריות,איזה דבר לאכול עם חלב
אני  ":אמרתי, ואני ראיתי כמו שהוא אוכל

, הוא איש קדוש, אין לי שום קשר עם רב שלמה
היא ,  הוא חי אחרי אשתו,"ל כמו מלאךהוא אוכ
הוא רצה לתת לי , כך הוא נפטר  אחר,נפטרה קודם

 אז ,"המחס-בתי"זה של ,  אבל זה לא שלו,הדירה שלו
 אני לא ?איפה אני אהיה? איפה אני אהיה,  שיהיה עמימהלא ידעתי 

  ...לא יודעו לא ידעתי ,יודע
ידי   הוא ישב על,ןכנסת קרלי אמר לי בבית) קרדונר(רבי ישראל ...

קדושה כזה לא , צדקת כזה, "בתי אסתר נפטרה בצפת ":ואמר לי
כן   ואשתו היה גם,רב שלמה היה איש קדוש . לא שמעתי בחיי,ראיתי

היה , לא היה להם, לא היה לה,  אכלתי אצלם,ואני באתי, קדושה
 רב שלמה, הם נתנו לי אוכל, והם נתנו לי, להם אוכל בצמצום גדול

 ואני , אכל כמו עוףהוא,  אבל עם רב שלמה לא יכולתי לאכול,ואשתו
,  וגם לי, היא נתנה לו אוכל לרב שלמה באיזה כלי,אכלתי כמו אדם

 אני באתי בכל פעם ,כלי אחד בשבילי וכלי אחד בשבילו, שני כלים
  .לירושלים
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