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בת מאה כבת ): בראשית רבה נח(ל "תינו זווזהו שדרשו רב... 
ת בכל ויתחיל לחייקר השלמות שיכי זהו ע. עשרים ובת עשרים כבת שבע

 לויין יניק לגמרי כאילו כשמגיע לימי הזקנה יהיה בעיניו עדישאפ. פעם
 יתברך בכל פעם ודתות בעבוכלל ויתחיל לחי' ת ולעבֹד הוהתחיל לחילא 

שני חיי 'בת מאה כבת עשרים בת עשרים כבת שבע : וזהו בחינת. מחדש
ן יניק בעיניו יכי כל מה שמזקין הצדיק הוא עדי, בהווין לטולן שוכ' שרה
כה ווז,  בכל פעםודתוסיף בעבוידי זה מ ועל. 'ין וכויק עדולו הוא תיניכא

 וכי אינ, ת חיים באמתותיו הם שנול ימיו ושנשכ, לחיים אֻרכים באמת
וזהו בחינת שני חיי . ספת קֻדשה וחיותום מימי חייו בלי תובד שום יוא

 -לקוטי הלכות  (שזהו בחינת חיים אֻרכים, בהוין לטולן שוושרה כ
  ):ח" ל-' הלכות תפילין ה

  
ÈÏ ‰
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קח המערת רצה אברהם אבינו ל לא כן ועל
בכסף :  שכתובוכמ, ןוהמכפלה במתנה מעפר

כי לגֹדל עֹצם הקֻדשה שהיתה , מלא יתננה לי
ת ופין היו הקלווכשהיתה תחת יד עפר, שם

ן וכן אצל עפר ועל, תה מאֹדומסבבין א
היה  לא כן על, שך אפלה כמובאהיתה חֹ

נם ין במתנה בחוציאה מעפרובאפשר לה
ציא וכי אי אפשר לה, כי אם בכסף מלא

בפרט קֻדשה , נםית הקֻדשה בחוולהעל
ת ו ארבע מאוכן נתן ל ועל. גבֹהה כזאת
ת ושהם מרמזין על ארבע מא, שקל כסף

. שוהר הקדו שכתוב בזוכמ, עלמין דכסופין
ש מאֹד ונתגלו ון של אברהם היה קדונו כי ממיהי
שזהו , רא יתברךולאין שהם גֻדלת הבינין עו כל הגווב

מין דכסופין שבהם מתענגים ת עלובחינת ארבע מא
שים שהכל תאבים ונין הקדושהם בחינת כלל כל הגו, הצדיקים

  . תם ולהסתכל בהםוומתענגים לרא
דמתקבל : וותרגומ, חרובר לסות שקל כסף עוארבע מא: וזהו בחינת

ת והמשא ומתן שבכל ורוינו שכל הסחיה, רתא בכל מדינתאובסח
, והכסף יענה את הכל: כתוב שוכמ, ידי הכסף הכל נעשה על, תוהמדינ

ת עלמין ולאין שכלולים בארבע מאיונין עומחמת שבהכסף כלולים כל הג
ובכֹח זה קנה אברהם את , ת שקל כסףושהם בחינת ארבע מא, דכסופין

ת וידי הארבע מא רא עלולה גֻדלת הביידי שג על, ןומערת המכפלה מעפר
ידי זה נכנעו  עלש', ונין וכוו שהיו כלולים בהם כל הגושקל כסף של

ועלתה השדה והמערה , ת שרצו להתאחז שם ונפלו ונתבטלוופיהקל
, ו תקומה היתה ל—ן ום שדה עפרוויק:  שכתובוכמ, ונקנה לאברהם

. נין שבכסף של אברהםוידי התגלות הגו והכל על, י שם"רש רשי שפוכמ
כך כשבא הכסף  כי אחר, ניןות מאלו הגווזכה להנ לא ןודאי עפרואבל בו

ת עלמין דכסופין וכמבֹאר ונין שהם בחינת ארבע מאו נתעלמו הגווליד
  ):א" י-'  הלכות מתנה ד-לקוטי הלכות  (לעיל
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 איזה וצץ לו שמתנוזר לויתברך ע'  כשה,צריכים לידע שלפעמים... 
שבאמת הוא התקרבות פי  על  אף,אה איזה התקרבותוצצות ורוהתנ

יתברך מפליא ' ל ונפלא שהו יתברך והוא חסד גדואמתי מאת
' ב להוכן אל יטעה שכבר הוא סמוך וקר פי על אף, ו עמוחסד

כי צריך לידע שכל מה שהוא , רה ולהצדיקיםוולהת יתברך
 וכי לגֻדלת, ק מאֹד מאֹדוין הוא רחיתר עדובי מקֹרב

כן צריך לידע  פי על אבל אף, אין חקר ואי אפשר להסביר זֹאת היטב
שהישועה והחסד של כל התקרבות והתקרבות כל שהוא הוא חסד נפלא 

ק ממנו וין רחיכן עד פי על אך אף.  לנצחוכי הוא התקרבות אמתי וישועת
 ומד ומצפה הרבה לישועתות עוין להיי וצריך עדומאֹד תכלית ישועת
יך לצאת ושע בשלמות לצאת ממה שהוא צרויתברך עדי יזכה לה

  ...ולהתקרב למה שהוא צריך להתקרב
כי גם אחר כך , וין אברהם עצמית בענול לראוומי שמסתכל היטב יכ

תכף אחר כך ,  ונצל יצחק''אל תשלח ידך וכו'הו ויתברך וצו'  הושיעושה
ואחר כך כשנתבשר , ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, והיה מהרהר למצֹא זווג

כי היא , ק מאֹדוין היא מרחי אבל עדלדה רבקה וראה גם ישועה זֹאתושנ
 ומצא וואחר כך בא לבית. ם אחד ויצחק כבר בן שלֹשים ושבע שנהובת י

ם לקברה כי אם בטֹרח ו מקוהיה ל ולא  הצדקת שרה אמנוושמתה אשת
. ן החתיוציא מערת המכפלה מעפרויתברך בנס נפלא לה'  הול שעזרוגד

שתדל יתברך גם בזה ֻהכרח לה'  הוואחר כך כשעזר
כאשר , וא לביתוולבקש הרבה הזווג של יצחק שתב

שה בזה באריכות לספר ורה הקדוהאריכה הת
לים וכי היו צריכים נסים גד, כל אשר עבר בזה

ציא את רבקה מבית וראים מאֹד לזה להוונ
בתואל ולבן להביאה ליצחק להעמיד 

וכן כל . לםות שיצאו עדת ישראל בעולדות
 והיתה אשתמה שעבר אחר כך על יצחק ש

תר ו ייעקבובפרט מה שעבר על ' עקרה וכו
יתברך ' ובכל פעם עזרם ה' וכו' לם וכוומכ

 - הלכות שילוח הקן -לקוטי הלכות  (הרבה
 ):'ה

  
  )כוכבי אורמספר (

זה ו והיה ח,היה מלך אחד...     �                          
 עד זה ויקצרו התבואה בשנה ז לא וראה שאם, כביםובכ

עץ לקח יונתי. והזמן היה קצר', וכו' יהא נתקלקל כל התבואה וכו, מןהז
צרים ולתן להם כל התענוגים וכל צרכם כדי שיהיה להם הרחבת וק

והם אדרבא . ל"ויספיקו לקצֹר קֹדם הזמן הנ, ם ובלילהוהדעת לעבֹד בי
ונתקלקלה כל . קצרו התבואה ולא ל"ועבר הזמן הנ, התענגו ושכחו

ואמר להם חכם . ת שהמלך יכעֹס אליהםועו מה לעשיד ולא .התבואה
אז , רו זה הצפוובזה שיביאו ל, רוהב איזה צפואיך שהמלך א, אחד עצה

אבל קשה מאֹד להשיג . על ידי הנחת רוח והתענוג מזה יכפר על הכל
ונתן . והזמן קצר, ה ואין להם ֻסלםום גבויר במקוכי הוא באו, רוהצפ

אז יעמידו את עצמם אחד על , אנשים שהם כמה וכמ, להם החכם עצה
 כי כל ,אבל הם רבו זה עם זה. רו למעלה מעלה עד שיגיעו להצפוחבר

ועל ידי מריבתם התרשלו .  תחתיוואחד רצה שהוא יהיה למעלה וחבר
ועל ידי זה נשאר להם הכעס מהמלך על התרשלותם . ר פרחווהצפ

  . ל"התבואה כנ מקצירת
 כל התענוגים והכל והאדם ונתן לין הוא שהשם יתברך ברא יוהענ[

' ולעבֹד השם יתברך וכו, שיקצרו התבואה קֹדם שיקלקל בפגם הברית
עד שנכשל בהתבואה , אבל הוא מתרשל על ידי התענוגים. במֹחין נקיים

ן היה עצה יאבל עדי. ת רחמנא לצלןונווחין מעשכבר נתקלקל ונפגם המֹ
אבל על ידי . לר שהוא הצדיק שבזה היה נתכפר הכועל ידי הצפ

 מזה מתרחקין, ת למעלהוצה להיוהמחלֹקת והקנאה שכל אחד ר
  .]ודי לחכימא. 'מתקשרין להצדיק וכוולא 
  
  
  

  ד" בס  ז"צ     עלון תר

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר
  

  נא לשמור על

  קדושת הגיליון

  ולא לקרוא בזמן התפילה

  

    מצוה גדולה
 ..   להיות בשמחה תמיד 



  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 חח ממעלת הספרורבי ישראל מש[                       
  מובאים כמה ספורים נפלאיםוב', ת"הרנוימי מ'ש והקד

  ]...שול רבי נתן לרבנו הקד שובמהלך התקרבות
  ...'ת"הרנוימי מ', 'ת"הרנוימי מ', 'ת"הרנוימי מ'י וא 

היו  לא ,תוהיה להשיג ולקנ לא ',ת"הרנוימי מ'היה לי  לא אני
. 'ת"הרנוימי מ'ת את הושי זכיתי לראובק, היה הספר לא  אז-מדפיסים 

: מרתי א-אני ראיתי את זה ', ת"הרנוימי מ'א לי הוי עד שזכיתי שיבוא
  !"לםוכדאי שאני בע"

, אשרינו. 'ת"הרנוימי מ'לה של ימר אשרינו על כל מוצריכים ל, יוא
  '!אשרינו '-לה אחת ימר רק מולם צריכים לוכל הע !אשרינו, אשרינו

י וא', ת"הרנוימי מ'י וא'? ת"הרנוימי מ'המר על ולם לומה יוכל הע
ימי 'לם ו בעי אשרינו שישוא, י אשרינו אשרינווא', ת"הרנוימי מ'
! מר אשרינוולם לוצריך כל הע', ת"הרנוימי מ'יש לנו כבר . 'ת"הרנומ

  !"לםונחמן ונתן מצחקים מכל הע: "מרוש אוורבנו הקד
' ת"הרנוימי מ'ה, לםוהוא צחק מכל הע', ת"הרנוימי מ'הוא עשה 

ומה שזה , מה שזה, מה שזה', ת"הרנוימי מ'! לםומכל הע, לםמצחק מֻכ
וכל ' תולקוטי הלכ'ת ולים לקנום יכוברוך השם הי. .'תולקוטי הלכ'

  .הספרים של רבנו
ת קברים ועלים ולעשוהם יצטרכו להשכיר פ? מה יעשו המתנגדים

לקוטי 'וה' תולקוטי הלכ'בור של הדל הבושה מכל ִדלקבר את עצמם מגֹ
  .יפלו יפלו יפלו ויפלו, יים יפלווכל הג, כל השקר. 'ן"הרומ

  ...י אשרינו אשרינווא, י אשרינו אשרינווא
דיע ולה, אנחנו צריכים לשיר, וימה שזכינו עכש! אהה

  !דיע שיש אשרינוודיע להודיע להולה, מכפר לכפר
, "רלנווומה נעים ג, ב חלקנוומה ט, אשרינו"

ננו וק פינו ולשואז ימלא שח", אשרינו שזכינו
זה : "מריםולם אגון יפה ֻכעל ִנ, "רנה

  !"ברסלב
זה יהיה דבר ', ואשרינ'לם ירקדו ֻכ
כל הכנסת ', אשרינו'צה ור לא מי, יפה

כמה . כל הכנסת, עוריבלי ש' אשרינו'ירקדו 
הכנסת , כל השרי כנסת יעשו רקוד, יהיה יפה זה
יהיה , לם ירצה להכנס לכנסתוכל הע, יהיה מלא
בירושלים . 'אשרינו'לם ירקדו ֻכ, ן כדי להכנסוצריך רשי
 ... .."אשרינו, אשרינו, נואשרי"לם ירקדו וכל הע, ובמרכז

  )ההמשך יבוא(
  

  ) מכתב פד- חלק ב - י הנחלֵּבספר ִא (

  .מימי הדעת של הצדיקממח ודל וצוהג, אחי יקירי    �                     
דף אחר ות רוזהר מאד שלא להיד חדש לאדם צריך ִלוכשבא כב

ס  חולצֹרך עצמ, וד לצרכוישתמש עם הכב ולא דויקבל הכב ולא דוהכב
ד וידי שחפץ בכב-כי על,  לגמרי בתכליתוד עצמורק יברח מכב, םוושל
אין אני והוא "כי , "ודומלֹא כל הארץ כב"גם בבחינת ו הוא פועצמ
ד רק למען וכן ישתדל באמת לקבל הכב-על". ם אחדולים לדור במקויכ
  .דו למלך הכבותולהעל, יתברך' ד הוכב

תינו ול על ימינו ושנורחם עלינו וחוס וחמ, מלא רחמים', אנא ה
שלא יהיה לנו שום תאוה וחמדה לשום , ותשמרנו ותצילנו מהתמנות

רק נזכה לעבדך , התמנות קטן ולא לוהתמנות גד לא ,התמנות כלל
ל ובפשיטות למענך ולשמך לבד בלי ובאמת ביראה ואהבה בתמימות גד

ד וההתמנות בתכלית וונברח מן הכב, ת כללות זרות ומחשבושום פני
ותזכנו ותעזרנו . ון באמת לאמתורחק מההתמנות עד קצה האחרונת

ת ורש נשמותתן לנו דעת שנזכה לאחֹז עצמנו בהצדיק האמת שהוא שֹ
  .רחם על כל ישראל, אנא מלא רחמים. ישראל
  

  )כו-כד,  גאוה וענוה–לקוטי עצות (

,  אין ממששהוא, ידי ענוה-על� � � �                                                   
אבל בלא זה קשה שיהיו ; ם אחדורה וגֻדלה במקוזה יזכה לת-ידי-על

 .רה וגֻדלהושניהם יחד ת
וכן ; רחמנא לצלן,  צרהוא לוסימן שיב, כשיש לאדם גדלות� � � � 
 .לוד גדוא לכבויב, כשהוא ענו ושפל מאד, להפך

ין י ע,'ידי הגרים וכו-ן חרב הגאוה שבא עלימעני� � � � 
 .אות כח –ד וכב

ותעזרנו ותשמרנו ותצילנו ברחמיך הרבים  ...  �

המה הנאחז ובחסדיך העצומים מפגם אחיזת הֻז
, לישראל עמך כלל יזיקו הגרים ולא ,ריןיבהגרים שמתגי

מאתם וֻזהמתם מֻט ותעזֹר לכל גרי הצדק שיזדככו מהרה
 ולא שלא יתאחז, תנו ואת כל עמך ישראלוותציל ותשמֹר א

מאתם שיש להם מכבר ומֻטהמתם יתדבק בנו שום שמץ מֻז
ותרחם עלינו ותשמרנו ותצילנו . דםם שהיו ביניהם מקֹ"המת העכומֻז

ותזכנו לענוה אמתיית באמת , תמיד מגאות וגבהות ומרמות רוחא
דע וואתה י, ת לבוכי לפניך נגלו כל תעלומ, חוס וחמֹל ורחם עלי. ולאמת
רחמיך הצילני נא ב. תודע שום דרך מדרכי הענוה האמתיושאיני י
 ועבת לבך כמואשר הם ת, ת וגסות הרוחומכל מיני גאות ופני, הרבים
, וזכני להרגיש שפלותי באמת לאמת.  כל גבה לב'העבת ות, שכתוב

עד , תר ממדרגתי הפחותה והשפלה מאֹדוואהיה שפל בעיני למטה י
 .ב באמתונך הטושאזכה לענוה אמתיית כרצ

מדים ומי ומי ע, דעוה לבד יאת, לםו של עונורב, לםו של עונורב  �
תנו חס ום אור ולחתולסג, םוצים להתגבר חס ושלואשר ר, עלינו בכל עת

 גדר בעדי, תםותם על חוח, ת דסטרא אחראותמובכמה וכמה ח, םוושל
בך , תמך אמתווח, ם אמתאלקי 'האבל אתה . אצא הכביד נחשתיולא 

פדה , וחנובידך נפקיד ר. ל באמת נשעננוולבד בטחנו ועל חסדך הגד
תמיהם אשר ושבר תשבר כל ח.  אל אמת באמתך הצמיתם'התנו וא

העלנו מהרה וקדשנו וטהרנו , פהיתם דקלוציאנו נא מחוה, חתמו עלינו
. אוף לגמרי באמתיות נוזכנו לשבר תא. תוהמת ומכל הֻזומאמכל הֻט

לבל יגעו בנו זרים , תםותם על חוח, תם דקֻדשהוחתמנו נא בח
בזכות , בים כל בני בריתיךווחתֹם לחיים ט. לםומעתה ועד ע

אשר בהם בראת , תמךוהצדיקים האמתיים אשר הם ח
בזכותם וכחם תמשיך . ףולמך מראש ועד סווחתמת ע

ת וידם להעל-עד שנזכה על, עלינו כח המגיני ארץ
, תם הקֻדשהו לחומהחתים בשר, ולברר
חין שלנו בקֻדשה ובטהרה צצו המֹוויתנ

 ויהיה שכלנו ומֹחנו .לה בשכל זך וצחוגד
 ."םון היור עד נכולך ואוה"

ותעזרנו לנער ולהשליך מאתנו כל   �
מכל מה שהפה , לםומיני גאות וגבהות שבע

ותזכנו לענוה אמתיית . בל לדבר והלב לחשֹויכ
כי לך לבד הגאוה והגֻדלה , ת כל הגאוה אליךוולהעל
 עֹז התאזר 'ה מלך גאות לבש לבש 'ה, כאמור, והממשלה

קון הברית בשלמות יונזכה לתקן ת. טומן תבל בל ִתוכף ִתא
לקוטי ( ולקדש את מֹחנו ושכלנו בתכלית הקֻדשה בשלמות

  .)תפילה ה מתוך – תפילות ב
  

  )סימן נח(

, רנו הרב רבי נתןוספר מ...                                                      
ש וזכר צדיק וקד, שוב הקדוט שם מעשה מהבעל, זכר צדיק לברכה

ל ווהתפללו בהתלהבות גד, ו התפלל עם החבריא של,פעם אחת: לברכה
, שוב הקדוט שם שהבעלראו , כשגמרו תפלתם, כך אחר. כדרכם, מאד

 ענה ואמר ,כך ואחר. ת מאדועפוהוא בפנים ז, ש לברכהוזכר צדיק וקד
ת של ודבר בכל אחד מכם מחשב הכניס הבעל, בעת שהתפללתם: להם

 ועל, גאות ורמות רוחא בזה שאתם מתפללים בהתלהבות ובדבקות כזה
עד , להווהיה לי יגיעה גד, רר למעלה קטרוג עליכםוידי זה נתע

ת בתפלה ווספר זאת למען דעת כמה וכמה צריכין להרב. מתקתי זאתשה
לו כשכבר נקיים ישאפ, תול להיוכי יכ', עבת הושהיא ת, להנצל מגאות
ל להשאר בלב גאוה טמונה וכן יכ פי על אף, תות רעודית והמומכל התאו
 תורה –ן א "לקוטי מוהר( "ר בלילהוהנע"רה ווכמבאר בהת, םוחס ושל

ת ות וצעקודדות בתפלות מאד בהתבוצריכין בשביל זה להרבכן  ועל). נב
שלא , טול באמתיעד שיזכה לבחינת ב, יתברך בלילה ובדרך יחידי' לה

ת נכלל עם וידי זה להי עד שיזכה על,  שום גאות ושום ממשותויהיה ב
שהוא מֻחיב , ףוס  יתברך האיןו באחדותות התלויים בנפשולמוכל הע
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