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 להשם ולשעבד כל ות להרים ידוומתן ומלאכ שה משאוצריך האדם הע
, "'דרכך וכו' גל על ה: "בחינת,  להשם יתברךו ודבורותי ועשיומחשבת

ת ובים לעשירק שאנו מֻחי, שה כללוולהאמין באמונה שלמה שאין האדם ע
ת ודוכי יש ס,  יתברךונומחמת שכן רצ, ומתן ומלאכה איזה עסק במשא

ת וצוכי מבררין ברורין וניצ, תוומתן ומלאכ ת בכל עניני משאולות גדונווכו
ת וובשביל זה לבד צריכין לעש, כידוע, תוומתן ומלאכ ידי המשא ת עלושוקד

: ל"תינו זווכמאמר רב,  יתברךונוכי כן רצ,  איזה מלאכהוומתן א מעט משא
ואין הפרנסה , שה כללואבל באמת אין האדם ע. רץא רה עם דרךוב תוט

 קר הפרנסה נמשכת עליע, כי אם אדרבא, ידי העשיה הגשמית כלל נמשכת על
שהוא בחינת קֻדשת , ןוידי הארת הרצ דהינו על, תוט מלאכ"ידי בטול הל

, דעין זֹאת באמת ובאמונה שלמהווכשי. מיןונה מתברכין כל שתא יידמ, שבת
זה מקדשין  ידי ועל, ן הקֻדשה של שבת לששת ימי החֹלזה ממשיכי ידי על

ט "זה מבררין ומזככין כל הל ידי ועל, ששת ימי המעשה בקֻדשת שבת
זה שיהיה כל  ידי כין עלווז, תוט קלל"מבחינת ל, ת מזהמת הנחשומלאכ

ל "ת הם בבחינת טוט מלאכ"ואז הל, ת בבחינת מלאכת המשכןוט מלאכ"הל
כין וכי ז, ןובחינת טללי רצ, ןובחינת הארת הרצ, תורוא

ואזי . ן משבת לששת ימי המעשהולקבל הארת הרצ
, ות בבחינה זוומתן והמלאכ ת כל המשאוכין לעשוכשז

 נחשב ואינ, ומתן ומלאכה שה משאופי שע על אזי אף
, רק בחינת המלאכה נעשית מאליה, בשם עשיה כלל

תיעשה ", "הוקם המשכן: " שכתוב במשכןוכמ
והבית : "המקדש נאמר ן אצל ביתוכ, "רהוהמנ

תה יהמקדש הי כי כל מלאכת המשכן ובית, "ובהבנֹת
ת ונם לעשונים ברצורק שהם היו מכו, נעשית מאליה

  .לה בידם מאליהותה עיוהמלאכה הי, המלאכה
ם ועשה מלאכה ויששת ימים ֵת: "וזה בחינת

כין וידי שבת ז כי על, קאידי' עשהֵת'" השביעי שבת
קר קיום של יכי ע, נעשית מאליהשתהיה המלאכה 

הכל , ת הנעשין בהםוששת ימי המעשה ושל כל המלאכ
ן שמאיר ושהוא בחינת הארת הרצ, ידי שביתה ומנוחה של שבת הוא רק על

 וומתן של ת ומשאות כל המלאכו צריך האדם לעשוובבחינה ז. בשבת
ק ר, שה כללו עוהינו לידע ולהאמין באמת שהוא אינ, שבששת ימי המעשה

כחי ועֹצם "ם ומר חס ושלורה שלא לושעל זה הזהירה הת, הכל בכֹח השם
ט "ם הם כלי המעשה של כל הליכי הידי, "'ידי עשה לי את החיל הזה וכו

כי , תוט מלאכ"ידי הל ם להמשיך הפרנסה עליואי אפשר להידי, תומלאכ
שמשם , ם שיש בים החכמהיידי שמקבלין ומתברכין מבחינת הידי אם על

כי שם מאיר , "ןותח את ידך ומשביע לכל חי רצופ"בבחינת ,  הפרנסהקריע
  .שהוא בחינת קֻדשת שבת, ןוהארת הרצ

ת שום ואזי באמת גם בששת ימי החֹל אין צריכין לעש, כין לזהווכשז
ם מלאכתם ו של מקונושין רצוכי בזמן שישראל ע, ֻעבדא ושום מלאכה כלל

 ונוכי אז המלאכה נעשית ברצ, ל"תינו זוכמאמר רב, ידי אחרים נעשית על
:  שכתובוכמ, ידי אחרים ואזי תכף נעשית על, צה בהמלאכהושהוא ר, לבד

 ' אותיות ד-' ג הלכות שבת -לקוטי הלכות  (."'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו"
  )ז" י– ממון ופרנסה –לפי אוצר היראה ' ז

  
  )ד"מ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

ר יהיה מֻעזך ויחזק וביעזוז וג' ה, מחמד עיני ולבי  �                      
כדי שתוכל להמשיך על , ת למסֹר נפשך ולדלג על הכלולבבך בכל עֹז ותעצומ

גון והשיר של חסד של הצדיק האמת ימֹחך וחכמתך ודעתך הארה מהנ
 יהפֹך כל ויד שעל, ידי משיח צדקנו ן עלושיתגלה לעתיד בעת קץ האחר

  .  יתברךו ויגלה לֻכלם אלֹקותבולם מרע לטוהע
עמֹק עמֹק מי , לם עמֹק מאֹד מאֹדוהעסק של זה האדם העלוב בזה הע

לך ומת בכל רגע ורגע כי השעה והרגע ווהזמן ה, ימי חיינו הם הבל. ימצאנו
ם ובכל עת מה יעשה למחר ולאחר ושב בכל יווהאדם ח, דויהיו עלא  שהיה

ת ו ביגיעור ומיגע ומטריח את עצמפל לעבדות גמווידי זה נ עד שעל, זמן

לם ולם הזה אשר כל הזמן של העות בשביל עמל העות קשודות ועבולוגד
רח מאֹד בלי שום קביעות כלל ובכל רגע וכי הזמן רץ ופ, הזה הוא הבל

  . האדם מת
בר עליך ולדבק וראך בכל עת בכל מה שעוחזק והתחזק וזכֹר את ב

יתברך ' ראה כמה הפליא ה. נדףבהתכלית האמת כי הכל הבל הבלים הבל 
ת כאלה ות ונשגבות ונפלאוראות נורודיענו ברחמיו תול עמנו שהו הגדוחסד
ת כאלה גם ותינו האנושות למכות נפלאושהם רפוא, לםונשמעו מעלא  אשר

  .באחרית הימים האלו
ם ונסים ום גדל חסדי המקום ויוצריך לזכר היטב היטב כל ימי חייו בכל י

' ין הי כי עדודיע לו להצדיק האמת שמו וקרבוציאושה, ומת שעשה עוונפלא
 על אף, ברובר עליו מה שעופי שע על ואף,  ממנו לנצחויעזֹב את חסדולא  ועמ

, םו לריק חס ושלויתברך בודאי אינ'  הובה שעשה עמופי כן בודאי החסד והט
 ודתו להתקרב לעבורוויזכה לשוב למק, ויתברך את של' ף יגמֹר הוף כל סווס

  . לםוכי דבר אלֹקינו יקום לע, תיו בשלמותויתברך ולמצֹא אבד
אל תירא , אתך ואצלך' כי ה, תךויעזֹב אלא  כי' חזק ואמץ ובטח בה

בים לחזק עצמנו ולשים לבנו היטב לכל החסדים יאנחנו חי. ואל תחת
ידי  ת אשר גמל עלינו ברחמיו ורֹב חסדיו עלוראות ונות נפלאות נצחיובווהט

  . ר חכמהובע מקוחל נהצדיק נ
בר וכענן כלה ולכים כצל עורחים והוכל ימינו פ

הסתכל היטב על תכליתך , נא בני חמדת לבי. 'וכו
ם את כל דברי ית ולקיולשמֹר ולעש' רת הווהחזק בת

ר היטב את כל הדברים של קֻדשת וותזכ, רהוהת
נגונים ורקודים בשמחה בפרט בשבת , רה ותפלהוהת

ו יעכשלא  ואם, י בביתיב שראית ממנום טווי
ולא  מהולך והובר והזמן הוכי ימינו כצל ע, אימתי

ת של ובות טום נֻקדוישאר לך רק מה שתחטֹף בכל י
אל תפל בדעתך משום . ביםורה ותפלה ומעשים טות

  .אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל, לםודבר שבע
אה עֹצם מרירת ו כשרוצה לחוס על עצמומי שר

הו ום תובמדבר ממש במקעה ו תו שהוא כמונפש
כל זה אי , ול כל אחד להבין בעצמוכאשר יכ, הו וחשךווב

חזק ואמץ  . משיחמשהלם בחינת וד עוידי הצדיק יס אפשר לתקן כי אם על
בע שהוא חייך ואֹרך ימיך בזה ובכל כחך לאחֹז עצמך בהצדיק האמת הנחל נ

  .לם הבאולם הזה ובעורלך בעוב חלקך ומה נעים גומה ט, ובבא
ם ות חס ושלולמורב לעקֹר את האדם לגמרי משני עוקלפת המן עמלק א

 ו לארכו הוא שמניח עצמו של עמלק ימח שמווכל מלחמת, םוחס ושל
ת מחלֹקת על הצדיק ות להרבות עצומול ובתחבולו בהתגברות גדוולרחב

ידי  עד שעל, ת הרבה עליווידי שמכניס בלב ֻקשי על, ר כח מאֹדוביהאמת הג
  . ין ממנו וזה גרוע מן הכלזה נתרחק

ידי  נה שאנו מקוים ומצפים אליה הוא רק עלוקר הגֻאלה האחריע
ר ו משיח שממשיך הדעת בכל דמשההדעת של הצדיק האמת שהוא בחינת 

ך ות שבתואבל הוא נתעלם ונסתר בכמה הסתר, לםות עורור לדווד
 ותום אאיופי כן אין ר על אף, םיפי שהדעת לפני העיני על ואף, תוהסתר

ריא שעל וידי עֹצם המחלֹקת והקטג קר עליוהעעלמות והה תומרבוי ההסתר
כידוע כאב נגע המספחת . רוהצדיק האמת ואנשיו הכשרים האמתיים שבד

, ת שקשה על הצדיק האמת ואנשיוות ומבוכוהזאת של רבוי המחלֹקת וֻקשי
לם ושל הבלי הע' ן הדעת מחמת קלקולים ופגמים וכוושכל זה נמשך מחסר

  . הזה
 ואין ואין לנו שום תפיסה ב, הצדיק האמת שהוא הרֹאש בית האמתי

ש וש כי אם דרך פתחי פיו הקדו הקדוחולים לינֹק ולשאֹב חיות ממואנו יכ
דושי יידי הח  יתברך עלו יתברך וגֻדלתושדרך שם הוא מגלה לנו אלֹקות

 כזה  בשכלודושים שליכי הצדיק הוא ממשיך ומגלה הח. רה שמגלה לנוות
בין בתכלית העליה , לם בכל מדרגה שהואועד שיהיו נמשכין לכל אדם שבע

  ת את עצמם בהם תמיד ולים להחיווֻכלם יכ, םובין בתכלית הירידה חס ושל
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קר נחמתנו יכן ע לו אחר הסתלקות הצדיק אזי גםיוכן אפ. אם ירצו לקבלם
ת ולהחילים ושבהם אנו יכ, רה שהשאיר לנוודושי תיידי הח תנו עלוותקו

להבחין , לםום ובכל דרגא שבעובכל זמן ובכל מק, לם ועדועצמנו תמיד לע
ולהבין בהבנה ברורה גמורה האמת האמתי כדי להשלים לרפא ולתקן שברי 

ך שטף מים ובעים ומשקעים בתוללים וטות ישראל המתגו ונפשונפש
  .ת של שטות והבלות כזביות ומינות ואמונונים שהם הכפירוהזד

רל הצדיק ורא יתברך נפלת בגושר בגֹדל רחמנות וחנינות הבא, אשריך
' תך ולקרבך להות לחיוראות ונולות גדוסק עמך בדרכי פלאוהאמת שע

  .יתברך באמת
ר ונר להאיר לנו הדרך לבקש ולמצֹא את הצדיק ות הם אורה והמצווהת

תער יגון שייל הנוכה לקוכך עד שהוא ז הה כלוהאמת שהוא במדרגה גב
 הוא וכחתול תואשר ק, כיח את ישראלו כח להוידי זה יש ל לעתיד שעל

  . ידי משיח צדקנו תער לעתיד עליגון שייל הנובחינת ק
, י"לב בצרוף הסך מאה ומכם הטורת שלובשבוע שעברה קבלתי בש

דע וי' אך באמת ה,  שאין לה שעורווהיה לי למשיבת נפש שזכית למצוה כז
תר ושה מאמץ יו כי אולי אתה עין אין שמחתי בשלמותיכי עד, את לבי

מם ויתברך יר' ם המצוה מעשר וכל טוב והיאני מתפלל שתזכה לקי. מכחך
  . מזלך וקרן הצלחתך למעלה למעלה בזה ובבא

זה , קקות אל עצם האמת הטמון וצפון בעמקי לבךוררות והשתוההתע
 אהבה אמתית כזֹאת ,רר בלבי תקף אהבתי אליך בלי קץ וגבולוגרם לע
ולא  דורה בלי שום פניה של כבוה וטהיאהבה נקי, לםוגמתה בעד ֻדושאין ע

ומעֹצם האהבה אינך זז . לם הזה כללושום דבר של עסקי הע
קק ולו שעה אחת ותמיד אני משתיממחשבתי ומלבי אפ

ר הצדיק ולהכניס בלבך א, ומתגעגע ומתפלל לישועת נפשך
קר הישועה והרפואה בגוף ובנפש בזה יהאמת שזהו ע

  . ובבא
לם ורא אשר כל העוין הקשר שלנו הוא פלא ניענ

, ר מתפלאים ותמהים ומספרים מזה הרבהווהד
תה זֹאת יהי' מאת ה, מעשה זֹאת ראו מה רם

אשר בכל ירושלים הבירה , היא נפלאת בעינינו
אביב ובני כרך טבריא מתפלאים  ובני ברק ותל

  .ותמהים מאֹד על זה
שרנו ם שנתקונתי וכל מגמתי מן היוכל כו

היו אך ורק בשביל , יחד באהבת אמת בהצדיק
' ה .לםותך לחיי עותך לגֻדלה נצחית לזכולגדל א

לם עד שתזכה לכל ויאריך ימי חייך בזה הע
לתקות חוט , תואשר איש הישראלי צריך לזכ

ף בדעת למעלה מדעת עד בלי וזֹהר האין ס
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡                            . תכלית

  
  )כה-כג, תלמוד תורה(

מי שרוצה �                                                    
להמשיך באורי התורה צריך מתחלה להמשיך לעצמו 

וצריך לשפך שיחו בתפלה , דבורים חמים כגחלי אש
ידי תפלתו נכמרו רחמי השם  ועל, יתברך לפני השם

ידי  ועל, יתברך עליו ונפתח לב העליון ומשפיע דבורים חמים
 ).'סימן כ, 'ן א"לקוטי מוהר(ה גם כן משם הדבור ממשיך באורי התור

צריך להתפלל בתחנונים ויבקש מאת , כשמתפלל קֹדם הדרוש� 
רק יעמֹד לפני השם , יתלה בזכות עצמוולא  ,הקדוש ברוך הוא מתנת חנם

גם צריך לקשר את עצמו עם נשמת . יתברך כדל וכרש וידבר תחנונים
ואז יש ,  ונתקבלת בודאי,השומעים ואז תפלתו תפלת רבים שאינה נמאסת

 ).ב"עיין צדיק אות לו. שם(' לכל אחד מהנמצאים שם חלק בהתורה וכו
ידי זה זוכין לבוא לארץ ישראל  בזכות התורה שממשיכין  על� 

 ).'סימן כ, ' אן"לקוטי מוהר(
ונזכה לדבר תמיד דבורים קדושים בחמימות ובהתלהבות גדול  ...���� 
זה נזכה להמשיך באורי התורה  ידי ועל, י אשוכל דברינו יהיו כגחל, דקֻדשה

דושין ידושין דאורייתא חיותזכנו לחדש בתורה תמיד ח. מלב העליון
דושין יח, דושין שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כסא כבודךיח, אמתיים דקֻדשה

 :שתתפאר בהם בכל העולמות
, הים דברי רבותינו זכרונם לברכיונזכה לק, ותזכנו שנלך בדרכה של תורה

ובתורה , ומים במשורה נשתה, לאכֹל פת במלח, אשר גלו לנו דרכה של תורה
זה נזכה להמשיך באורי התורה מהנשמה הקדושה  ידי ועל. נהיה עמלים תמיד

דושין וכל יאשר משם נמשכין כל הח, הסובלת מרירות על שעבוד התורה
, יםונזכה להמשיך באורי התורה משם ברחמים ותחנונ. הבאורים של התורה

, דושין דקדושהיח, דושין דאורייתא אמתייםיעד שאזכה לחדש תמיד ח
דות יש עשרה מושהם של, דושין הנמשכין מתליסר תקונא דיקנא קדישאיח

 )'תפילה כ מתוך –' לקוטי תפילות א (.שהתורה נדרשת בהן

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

לאביו שאיני יודע  וחזר עמי הנער לאביו ואמר ...☺                  
סרון בנער שאמרתי שהוא קטן ואינו יי תליתי החבעצמי היכן הספינה ואנ

, יודע לשכר ספינה ושניהם היה אמת והנה השם יתברך ברחמיו רחם עלי
והוא מסלוניק רק שבא , שישב שם איש אחד שמו רבי אהרן' ונזדמן מאת ה

דש ורחם עלי לשם זה איזה שבועות וזה האיש היה יודע מעט בלשון הק
והלך עמי בעצמו עד שבא עמי אל הים פעם שנית וכבר הלכתי הרבה מאד 

יגעתי הרבה והלכתי עמו עוד הפעם אל הים למקום שהספינות יעד שנת
ובאנו למקום אחד שמתקרבים לשם הספינות , קטנות הולכין משם

מצאנו ספינה קטנה וגם אם נמצאת איזה ולא  ועמדנו שם הרבה, הקטנות
קבלה אותי מחמת שלא ידעתי מקום הספינה שלי ועמדתי שם לא  ספינה

ידעתי מה לעשות ולא  ,ים מאד מאדיובכליון עינ, בצער גדול ובפחי נפש
מצאתי ולא  והלכתי לכאן ולכאן אולי אמצא הספינה קטנה שבאה עמי

  .ונתמהמהנו שם הרבה
ורבי אהרן הנזכר לעיל גמל עמי חסד וישב עמי שם בשבילי אחר כך 

ן יוספר לו העני, אהרן עם בעל הספינה' לעת ערב באה ספינה קטנה ודבר ר
אהרן לכנס לתוך זאת הספינה ונכנסתי ' ונתרצה לקבל אותנו וצוה לי ר

לשם וגם הוא נכנס עמי והערבי בעל הספינה אמר שהוא יודע המקום 
והיה לי תקוה שעל ידו אפשר , שעומדים שם הספינות הבאות מסטנבול

א הספינה שלי בעזרת השם יתברך והלכנו עמו אבל בזאת ואוכל למצ
והוליך , הספינה ישבו שם עוד ישמעאלים וערביים מכמה ספינות הסמוכות

ונתקרב עמנו לכמה ספינות בשביל , לה את כל אחד לספינה שלויבתח
אלו האנשים הנזכרים לעיל וקצת מהספינות היו ספינות של 

וכשראו , שי חילמלחמה שישבו שם הרבה ישמעאלים אנ
פגע בי שום אחד מהם לא  אותי שחקו והתלוצצו אבל

  .בעזרת השם יתברך
וכן הלך עמנו מספינה לספינה והוריד אצל כל 
אחד כל איש לספינתו בתוך כך פנה היום מאד 

כי איך , והגיע זמן המנחה והיה לי צער גדול
אפשר לחפש סמוך לחשכה ובתוך כך יגיע 

 אחר כך ,ח סערההלילה ובפרט שהיה קצת רו
נשאר שם ולא  כשסלק כל הנזכר לעיל מהספינה

' אם אנחנו אני ורבי אהרן הנזכר לעיל ענה ר כי
ו יהיום פנה ואי אפשר לחפש עכש, אהרן ואמר

ולמחר אלך עמכם , וההכרח לשוב לביתנו
פי שהיה לי צער גדול מזה  ואף על, לבקש

אף על , יםישאצטרך ללון בפחי נפש ובכליון עינ
 כן היה ניחא לי בזה מאד כדי שלא אסכן עצמי פי

בספינה קטנה בלילה בפרט שצריכין לחפש ספינתי 
נתתי לספן ולא  כנזכר לעיל וחזרתי אל היבשה

אהרן לבית הבעל ' לו פרוטה אחת וחזרתי עם ריאפ
  ...הבית שלי ודעתי טרודה בצער מאד

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 אכללא  אשהו, אצל רבנו כתוב ... �                       
רבי ,  אבל מה שראיתי...מחצות לילה, שתה מזמן חצותולא 

 ...והתפילה שלו,  לפני התפילהשתהלא  ,אכללא  )קרדונר (ישראל
שהוא  וראיתי , ואני הייתי אתו ביחד,נעשה צדיק, מי ששמע רק הקול שלו

הוא חי כל  , שיזכה לקיים התורה,בוכה כל כך לפני השם יתברך על כל דבר
ככה הוא עבד השם , מחלות, וא השאיר לעצמו כל המיני כאביםה, רגע

לעבוד ,  וגם באכילה,אנחנו צריכים רק לעבוד השם יתברך... יתברך
  ... 'ברכת המזון'הברכות ו,  השם יתברךלעבוד, באכילה

 האכילה אחר ,כל ברכה שומעים מאד,  כשהם אכלו,אנשי רבנו הקדוש
 הלכתי בכל יום ימי כל ימי חי ואני בעצ, יש הרבה לדבר בזה,התפילה

 אבל אני צריך ,אני נפלתי, שאני חולה, רק עכשיו בעת זקנה, ה בחצותולמקו
לשתות לפני ולא  לאכוללא  ,לשמור התורה הקדושה, להתחזק גם עכשיו

ן ההתבודדות י עני, הוא למד לאנשיו,היה התבודדות לפני התפילה, התפילה
 אבל ,?מה זה לעבוד השם יתברך? מה זה התבודדות, אצל העולם זה צחוק

לא  , לאכולדרך ישר שלא, נו את זההוא נתן ל, שמע לכל העולםלא  הוא
שתיתי אפילו מים לא  אני ":אמר על עצמוהוא  כמו ש,לשתות לפני התפילה

אני , כן לעשות ככה  ואנחנו צריכים גם, כך אמר רבנו הקדוש,"לפני התפילה
ברוך ' :אמרהוא  רק ,יכול לאכולולא   היה כבר שבע,שמעתי התפילה שלהם

לא  יכולולא  הוא כבר שבע,  רק אמר איזה דיבורים של התפילה',שאמר
   ...לאכולולא  לשתות
בשבילינו זה לא  , בשביל ללמוד תורה ולקיים,נבראנו בשביל התורה ...
  ...להיות מפורסם,  שיהיה רב,התורה

��אני
��כבר�יודע

��איך�יראה�
��אחרי��העולם

��,ביאת�המשיח
��הכרתי�את
��רבי�ישראל
��קארדונר
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