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בת מאה כבת עשרים ): בראשית רבה נח(ל "תינו זווזהו שדרשו רב... 

. ת בכל פעםו השלמות שיתחיל לחיעיקרכי זהו . ובת עשרים כבת שבע
התחיל  לא  יניק לגמרי כאלועדיין כשמגיע לימי הזקנה יהיה בעיניו אפילוש

וזהו .  יתברך בכל פעם מחדשודתות בעבוכלל ויתחיל לחי' ת ולעבֹד הולחי
ין ולן שוֻכ' שני חיי שרה'בת מאה כבת עשרים בת עשרים כבת שבע : בחינת

ק ו יניק בעיניו כאלו הוא תינעדייןכי כל מה שמזקין הצדיק הוא , בהולט
, כה לחיים אֻרכים באמתווז,  בכל פעםודתוסיף בעבוידי זה מ ועל. ' וכועדיין
ם מימי חייו ובד שום יו אוכי אינ, ת חיים באמתותיו הם שנו ימיו ושנשכל

שזהו , בהווין לטולן שוזהו בחינת שני חיי שרה ֻכ. ספת קֻדשה וחיותובלי ת
  ):ח" ל-' הלכות תפילין ה(בחינת חיים אֻרכים 

  
È	ÓÓ Á˜ ‰„˘‰ ÛÒÎ È˙˙	...  )ג"י, ג"בראשית כ( 

 וכמ, קאיסף מלא דית מערת המכפלה בכו לקנואברהם דחק עצמ
וכן דוד ', אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני וכו: שכתוב

 אעלה ולא: שאמר' המקדש מארונה היבוסי וכו ם הביתוכשקנה את מק
ת היו ומוכי אלו המק; שוהר הקדו שכתוב בזווכמ, ת חנםולאלֹקי עֹל

שהוא ' מערת המכפלה'שהם , ראה מאֹדושים בקֻדשה נוקד
ת אל עץ החיים ולין כל הנשמועדן שדרך שם ע שערי גן

' המקדש הוא שער השמים וכו ם הביתווכן מק', וכו
 קֻדשתם הוא ששם התגלות ההשגחה עיקרו', וכו
 וכמ, ישראל  קֻדשת ארץעיקרתר שזה ובי

 ...אלֹקיך בה' תמיד עיני ה: שכתוב
 כל מה וישראל בעצמ  גם בארץוודאיוב

 שם ההשגחה מתגלה, תרולה ביושהקֻדשה גד
 כלליות עיקרכי ההשגחה הוא , תרותר ויוי

 ושם בארץ, ישראל ה בארץעיקרהקֻדשה ש
, עד קֹדש קדשים' תועשר קֻדש'ישראל שם הם 

וכן במערת ,  התגלות ההשגחהעיקרששם 
ת דרך ות לעלוהמכפלה שהיה מוכן לקבורת האב

  . יתברךושם להכלל ב
צל ת היו תחת יד הסטרא אחרא אומואבל אלו המק

ם שנעלם קֻדשה וכי כן הדבר שבכל מק, ן וארונה היבוסיועפר
. לה תחת יד הסטרא אחרא כמובאיהוא בתח, לם הגשמיועצומה בזה הע

ציא והיה אפשר לה לא כן על, ת של הטבעו הסטרא אחרא הוא כפירעיקרו
,  בחנםולאידי כסף מלא  נם עלוהקֻדשה מהם בשלמות כי אם מדעתם ורצ

ת של הטבע שהוא בחינת ווכל טעותם אחר הכפיר, תוכי כסף כלל ההשפע
 תחובים כל השבעים ון שבו הוא מחמת חמדת הממעיקרה, דה זרהועב
ציא וכן אי אפשר לה ועל, )ם אחר בסימן כגו שכתוב במקוכמ(ת ות זרודועב

ויש בזה .  אברהם ודודוכמ, ןוידי הממ ב כי אם עלון טובלעם מפיהם ברצ
 ):ז" ט-' הלכות פריה ורביה ה(ים יבינו הרבה הרבה לבאר והמשכיל

  
‰˘ÚÂ  Ì‰¯·‡ È	…„‡ ÌÚ „ÒÁ... )ב"י, ד"בראשית כ(  

 איזה וצץ לו שמתנוזר לויתברך ע' צריכים לידע שלפעמים כשה... 
פי שבאמת הוא התקרבות אמתי  על אה איזה התקרבות אףוצצות ורוהתנ

 פי על אף, ועמ ויתברך מפליא חסד' ל ונפלא שהו יתברך והוא חסד גדומאת
כי , רה ולהצדיקיםויתברך ולהת' ב להוכן אל יטעה שכבר הוא סמוך וקר

כי , ק מאֹד מאֹדו הוא רחעדייןתר וצריך לידע שכל מה שהוא מקֹרב בי
כן צריך לידע  פי על אבל אף,  היטבזאת אין חקר ואי אפשר להסביר ולגֻדלת

 חסד נפלא כי שהישועה והחסד של כל התקרבות והתקרבות כל שהוא הוא
ק ממנו מאֹד ו רחעדייןכן  פי על אך אף.  לנצחוהוא התקרבות אמתי וישועת

 יתברך עדי ומד ומצפה הרבה לישועתות עו להיעדיין וצריך ותכלית ישועת
יזכה להושע בשלמות לצאת ממה שהוא צריך לצאת ולהתקרב למה שהוא 

  ...צריך להתקרב
  כי גם אחר כך , והם עצמן אברית בעניול לראוומי שמסתכל היטב יכ

תכף אחר כך , ונצל יצחק' הו אל תשלח ידך וכוויתברך וצו'  הושיעושה   

ואחר כך כשנתבשר , ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, והיה מהרהר למצֹא זווג
כי היא בת , ק מאֹדו היא מרחעדיין אבל זאתלדה רבקה וראה גם ישועה ושנ

 ומצא שמתה ואחר כך בא לביתו. ם אחד ויצחק כבר בן שלֹשים ושבע שנהוי
ל ום לקברה כי אם בטֹרח גדו מקו היה לולא הצדקת שרה אמנו ואשת
ואחר כך . ן החתיוציא מערת המכפלה מעפרויתברך בנס נפלא לה'  הושעזר

יתברך גם בזה ֻהכרח להשתדל ולבקש הרבה הזווג של יצחק '  הוכשעזר
כות לספר כל אשר שה בזה באריורה הקדוכאשר האריכה הת, וא לביתושתב

ציא את רבקה וראים מאֹד לזה להולים ונוכי היו צריכים נסים גד, עבר בזה
ת שיצאו עדת ישראל ולדומבית בתואל ולבן להביאה ליצחק להעמיד ת

ובפרט '  עקרה וכוותה אשתיוכן כל מה שעבר אחר כך על יצחק שהי. לםובע
יתברך הרבה '  הובכל פעם עזרם' וכו' תר מכלם וכוו ייעקבמה שעבר על 

 ):' ה-הלכות שילוח הקן (
  

  )ט"אות ע, נ"שיחות הר(

מה שכשאדם מתחיל לכנס בעבודת השם ...      �                        
זה כמו , ולהתקרב לצדיק האמת באים עליו הרהורים ובלבולים גדולים

כך כששופתין  למשל כלי מים שמתחלה נראה כאלו המים צלולים ואחר
אזי מתבלבל , ין המים אצל האש ומתחיל להתבשלומעמיד

המים ומעלה הרתיחה כל הפסֹלת שהיה במים ועולה כל 
הפסֹלת למעלה וצריך שיעמֹד אחד להסיר חלאת 

ופסֹלת המים בכל פעם ומתחלה נדמה כאלו המים 
כך נראה הפסֹלת שבמים  צלולים לגמרי ואחר

ואזי כשמסירין בכל , העולה בכל פעם למעלה
כך נשארין  את ופסֹלת המים אזי אחרפעם חל

  . המים צלולים וזכים באמת כראוי
כמו כן ממש קֹדם שמתחיל האדם לכנס   �

אזי הטוב והרע מעֹרבין בו ומחמת ' בעבודת ה
שהם מעֹרבים מאֹד אין נראה הפסֹלת והרע 

כי הם מעֹרבים יחד לגמרי הרע עם , שבו כלל
שם כך כשמתחיל לכנס בעבודת ה אך אחר, הטוב

, ומתקרב לצדיק האמת אזי מתחיל להזדכך ולהתברר
ואזי עולה הפסֹלת והרע בכל פעם למעלה כמשל הנזכר 

וצריך שיעמֹד אחד שיסיר ממנו חלאתו ופסלתו בכל פעם , לעיל
כך זך וצלול לגמרי באמת כראוי היה אפשר להוציא  ואזי ישאר אחר

רבו להשם הפסֹלת והרפש מיד מהאנשים שהיו בגשמיות מתחלה ונתק
אם יהיה מוציא הרפש יוציא הרפש עם המח מאחר , יתברך אך מה יהיה

  .כן ההכרח להיות מתון עד שיזדכך מעט מעט על, שמערב הכל יחד
  

  ) מכתב א- חלק א -י הנחל ֵּבספר ִא(

  .טבריא, ז"התשי' ז אדר א"כ,פקודי' יום ה, ה"ב    �               
מבקש אמת , אוצר החכמה והמדעחיים טובים חיים אֻרכים לכבוד 

ויראה , עמו ויפקח את לבבו ועיניו ואזניו' יהי ה. ידידי כנפשי, מחפש אמונה
  .וישמע ויבין האמת

אשר סבב בנפלאות השגחתו שהצלחתי להכיר את ' טוב להודות לה
ומאז , גֻדלת ויקר מעלתו הרם אחרי כמה שנים ששמעתי משמו הטוב

אך תשוקתו החזקה אל האמת .  עלתה בידינכספתי מאֹד להתוודע עמו ולא
בחסדו נפלאות שזכיתי לראותו ולהתקשר אתו ' היה הגורם שסבב ה

. לדעתי גנוז בזה רמזים המשתמעים לכמה פנים יפות, באהבים אהבת אמת
אולם עץ קטן יכול להדליק ולהבעיר , למרות שבאמת איש פשוט לגמרי אני

כמו , חתונה בשפל המדרגה מאֹדואם אמנם אנו בדיוטא הת. עץ גדול מאֹד
כי הרוח סערה וענן גדול , שאנחנו יודעים בעצמנו שאין פנינו יפות כלל

יתברך ' אך כבר הקדים לנו ה, בפרט בימינו אלה, מסעיר ומחשיך מאֹד
  ידי נהרות ונחלי החכמה האמתית של הצדיק -רפואה ותיקון גמור על

  
  
  

 

 !ולא יודעים כלום ... ' גדול ה

��
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  , פי דרכי תורתו-ו בצל כנפיו וילך עלוכל מי שיסתיר את עצמ, האמת            
ויסלק דעתו לגמרי כאלו אין לו שום שכל , וישליך מאתו כל החכמות          

בוודאי יהיה לו תיקון גמור בתכלית השלמות , בלעדי אשר יקבל מהצדיק
  .יהיה מי שיהיה

ל קֹדם הסתלקותו היה מתאנח וצועק מאֹד בקולות "רבנו הקדוש ז
עקות גדולות על הכפירות ואפיקורסות שעתיד להתפשט משנות ואנחות וצ

אין רע מזה , כי זו הרעה הגדולה מכל הרעות והצרות שבעולם, בעולם
מה נעשה ועל , ואז היו אנשיו מתאנחים לפניו מאֹד כאומרים. רחמנא ליצלן

, "'מה לכם לדאֹג מאחר שאני הולך לפניכם וכו", והשיב. מי יעזֹב אותנו
 - וברמז שכל מה שעסק עם אנשי שלומו המקֹרבין אליו וגלה דעתו בפרוש

דהיינו אף עם הדורות העתידין , הוא את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה
רק אתם תחזיקו עצמכם יחד באחדות והתחברות ואהבת ", ואמר. לבוא

ולא כשרים בלבד אלא אפילו צדיקים , חברים אז תהיו אנשים כשרים
 יעזֹר לי בוודאי שיהיה כרצוני כאשר רציתי יתברך' כי ה, וטובים תהיו

איך האב אויס " ("יתברך גמרתי ואגמֹר כרצונו בוודאי' כי בעזרת ה, מכבר
 ויתחבר לאחד מאנשי שיגעואמר שכל מי "). גיפירט און וועל אויס פירן

ולא איש כשר בלבד אלא אפילו צדיק , שלומו בוודאי יהיה איש כשר באמת
  . ..גמור כמו שאני רוצה

  
  )כטאות ,  התחזקות- לקוטי עצות(

, אסור לאדם לייאש את עצמו � � � �                                                 
תחתיות -וֻמנח בשאול, חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל. חס ושלום

כן אל יתייאש עצמו מהשם יתברך בשום אֹפן -פי-על-אף, רחמנא לצלן, ממש
. כי מלֹא כל הארץ כבודו, משם יכולין להתקרב אליו יתברךכי גם , בעולם

שיוכל , ם כשיש לו זה הכחהאמת אינו נקרא בשם צדיק כי א-והצדיק
לעוררם , לחזקם ולאמצם, להחיות ולהרים את אלו שנפלו מאֹד מאֹד

כי , ולהקיצם ולגלות להם כי עדיין השם אתם ועמם ואצלם וקרוב להם
צריך הצדיק להראות לאלו שהם במדרגה , וכן להפך. מלֹא כל הארץ כבודו

מה חמית מה : נתבחי, שעדיין אינם יודעים כלל בידיעתו יתברך, גדולה
 ? פשפשת
סמכוני , השיבנו נא, החיינו נא, מלא רחמים, טוב ומטיב ...   ����

אתה , הקיצני נא, עוררני נא. באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני
אמצני וחזקני נא ביראתך . הקם על סלע רגלי כונן אשורי, חנני והקימני' ה

באֹפן , אמץ וחזק רפיון ידי. אל תטשני ואל תעזבני אלקי ישעי, ובעבודתך
ולא אמעד לעולם ולא ' ואבטח בה, שאזכה לשוב אליך באמת חיש קל מהרה

הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי , אפל בדעתי משום דבר שבעולם
ואשען באלקי כי לא תעזֹב ' אבטח בשם ה. ויהי לי לישועה' וזמרת יה ה
 מטה שהוא השגת מלֹא כל ונזכה להשיג בשלמות השגת דרי. אותי לעולם
ונדע ונאמין , עת ורגע אלקותך עלינו-ונזכה להרגיש בכל. הארץ כבודו

, ואתה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, כי מלֹא כל הארץ כבודך, באמת
אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו , כמו שכתוב, ולית אתר פנוי מנך

זכה לקים באמת מקרא ונ. הלֹא את השמים ואת הארץ אני מלא' נֻאם ה
עת יראתך ואימתך -ונדע ונכיר ונרגיש בכל. לנגדי תמיד' שויתי ה, שכתוב

עת -שנזכה לדעת באמת ובאמונה שלמה אשר אתה עומד עלינו בכל, עלינו
ואזכה , ותהיה יראתך על פני תמיד לבלתי אחטא. ומפניך לא אסתר, ורגע

ולהתקרב אליך ולהתדבק , ומהדר גאונו' להתיירא ולפחֹד תמיד מפני פחד ה
ותזכנו ותעזרנו שיהיה נכלל אצלנו . בך באמת בדבקות גדול כרצונך הטוב

אשר הם שואלים , השגת דרי מטה עם השגת דרי מעלה, שני ההשגות יחד
, ונזכה לדעת באמת כי לית מחשבה תפיסה בך כלל". איה מקום כבודו"

 )'ז, 'וטי תפילות בלק. (ותכלית הידיעה אשר לא נדע כי לגֻדלתך אין חקר
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ר של ות את האושנזכה לרא, לםו של עונוי רבוא...                             
של כל אחד , של כל הגֻאלה, של כל התשובה, רהור של כל התורבנו שהוא א

לם הוא והע, מרגישים לא אבל', ן"הרוחיי מ'יש דבורים כאלה ב. מישראל
מרגישים שיש מה שיש  לא ניםו הגאאפילו, ליםו הגדאפילו, כך-ֻגשם כלמ

  ...בלוכל אחד כפי המסירות נפש כפי מה שס. בזה
 איזה הרהור וכל מי שיש ל: "ש אמרורבנו הקד, מאדזה דבר פלא 

ררות ואז כל ההתע. שוככה הוא אמר רבנו הקד!"  זה נמשך ממני-תשובה 
כי , כן על הגֻאלה-זה סימן גם, תשובה-ליאים הרבה בעואנחנו ר, עכשיושל 

אבל . זה באדם, דעים מהיכןו שלא יאפילו, לם צריכים להמשך לרבנווכל הע
  .תן מנוחהונ לא ת והואושה פֻעלולם והוא עו בעוזה הכח של רבנו ישנ

ש ורבנו הקד. דעיםוי ולא דעיםוי לא ,דעים את זהוי לא לםוהע, יוי אוא
 רק, לםוהבית לע-לם אז יש בעלוכבר נמצא בעואם הוא , לםוכבר נמצא בע

  ! לםוהבית לע-יש כבר בעל. אבל יש כן, דעים את זה אז זה הבלוילא 
  , א הקץויב, לכל דבר יש קץ. 'זמן החתונה, 'א הזמן שיתגלה האמתויב
  ...אז יהיה החתונה', זמן החתונה'א ויב. א הזמןויב   

  ...בוט-שם-ל הבעלהיה המחלֹקת ע לא אם, מבינים כלל לא אנחנו
  לםוהע.  מֻיחדענייןש ואבל רבנו הקד.. ב היה צדיק כזהוט-שם-הבעל

ד ואני ס: "ש אמרורבנו הקד.  מחסידי ברסלבאפילודעים מזה וילא 
מר על זה ולים לואז יכ". דע ממני רק רבי נתן ונפתלי קצתוי. לםומכל הע

  :שני דינים פשוטים
ל ומי יכ. רבי נתן הוא ידע קצת, "דע ממני רק רבי נתןוי", רק רבי נתן

דע ממני וי: "ואז הפרוש הוא ככה, אז רבי נתן הוא ידע קצת? לדעת מרבנו
מר והוא א, "רבי נפתלי"מר וא לא שורבנו הקד, "ונפתלי קצת, רק רבי נתן

  .לים לפרש ככהויכ. דע קצתו י-דע ורבי נפתלי ואז נתן י, "נפתלי"
  . דעים קצתושניהם י, ן ונפתלירק נת, מר על שניהם קצתולים לוויכ

  !ושני הפרושים הם אמת
רבי נתן היה . השיג רבי נפתלי לא ,ידע לא מה שידע רבי נתן.. ורבי נתן

  . מֻיחדענייןזה , שעו ויהמשהרבנו ורבי נתן זה , שעויה
ב והיו ולדו ונתגדלו בנמרושניהם נ, רבי נפתלי הוא היה חבר של רבי נתן

כן רבי נפתלי היה -וגם, בדי השםורה ויראי השם עולי תוהם היו גד, חברים
  .כן, פתומ-בעל

רבי . אז רבי נתן הוא הרגיש שהוא כלום, רבי נפתלי נתקרב לרבנו מקדם
ש מרבי יאז הוא היה מתבי, של רבי נפתלי' ם עליכםושל'נתן שמע את ה

דע מרבנו וזה ואז הוא ידע שרבי נפתלי הוא י!" מה זה", נפתלי והוא נתבטל
, רב ליפא, ב אחד מקֹרב לרבנווכן היה בנמר-וגם. הוא הרגיש,  אחריןעני

 אחר ענייןכל מי שזכה להתקרב לרבנו היה . כן מאנשי רבנו-הוא היה גם
, םו היוכמ לא ,מדיםורה לולי תוב והיה גדולה נמרוזה היה עיר גד      !לגמרי
ד וס,  מֻיחדייןענ,  אחרעניין של רבנו זה ענייןאבל . מדיםובדי השם ולוהיה ע

שיש חסידים ויש , לם רגילים שיש צדיקיםו שהעוכמ לא זה. תולמומכל הע
  . נים וכמה מיניםוגא

רבנו , לם ויש רבנוויש ע, לם ויש ברסלבויש ע: לםויש שני דברים בע
  ! מֻיחדענייןש זה והקד

 אחר ענייןנים אבל זה ויש גא,  רגילעניין לא ש זהו רבנו הקדעניין
רה והוא השיג בת. ש הוא ראה מה שלא ראו כל הצדיקיםו הקדרבנו, לגמרי

  .דווע,  שהגמרא מבארת בזה הפסוק שבארנווכמ, בכל פסוק דברים פלאיים
אנחנו . דעים כלוםוי לא בלֹא הגמרא אנחנו, רהוהגמרא מפרשת הת

: מרואני א. כן, דעים רק מהגמראואנחנו י? ת הציציתודעים איך לעשוי
 -נו להניח תפלין וראי שצוות בום מצוי תפלין לקין בהנחתוהריני מכו"

וקשרתם : "כתוב בפסוק? נוואיפֹה צו, נוואיך צו, "ת על ידךווקשרתם לא
?  של כסףואולי תפלין של זהב א, נו". ת בין עיניךוטפות על ידך והיו לטולא

ת האלו וקא ארבע פרשיודעים דוומאיפֹה אנחנו י, תורה הרבה פרשיויש בת
  '?אלשמע ישר '-

  .תנווהם מלמדים א, הצדיקים, הגמרא, נו
 חסידי אפילולם ואים שהעוור,  מֻיחדענייןש הוא ואים שרבנו הקדוור

בקיאים בגמרא  לא הם. שבים שזה מן חסידותוהם ח, ברסלב הלמדנים
 לא 'תולקוטי תפל'ה, כלום לא 'תולקוטי הלכ'ה: "שביםוסקים אז הם חובפ

, אבל צריכים ללמֹד. זה ספרי חסידות, כלום לא 'ן"הרולקוטי מ, 'כלום
  .לםוככה זה הע". ת למדן וללמֹד גמראולהי

ם את "מרים שהרמבום וא"הם מחשיבים את הרמב, עכשיואים גם וור
ר ואין צדיק הד, לםו רבנו בעואבל האמת היא שלא היה כמ. רבנו זה כלום

ת ורוהתש בו רבנו הקדואין חכם כזה ואין מי שידבר דבורים כאלה כמ, כזה
וזה , רה וכל הספרים של כל הצדיקיםויש לנו ת. הם נתבטלים, תוובהמעשי

לים להתקרב וידי זה אנחנו יכ-על, לה על הכלוזה ע. רהוהשרש של כל הת
! ולהפך; יש סם חיים, תוחורה יש הרבה כובת. רהור התות אולרא, רהולת
  ! שצריכיםורה כמור התות אוכים לראוש זוידי רבנו הקד-ועל

על כל ' תולקוטי הלכ'מה שיש ב. דעים כלוםוי לא ,דוש הוא סונו הקדרב
דעים וי לא לםווהע. רה כלהוהוא מאיר עינינו לכל הת', שלחן ערוך'הארבע 

דעים הערך וי לא הם, ריםוהם עו, איםור לא הם,  אם הם ילמדואפילומזה 
 וכמ' תולקוטי הלכ'מדים הובה שהם לושים טוהם ע', תולקוטי הלכ'של ה

אבל . 'תולקוטי הלכ'מדים וככה הם ל, ובכל הספרים' מדים בספר וכוושל
ספורי 'ויש כבר ', תולקוטי תפל'ויש כבר ', ן"הרולקוטי מ'ברוך השם יש כבר 

  !הכל.. ויש כבר' תומעשי
, לםואים שכל העו אנחנו רעכשיואבל , מאדינים נעלמים ייש בזה ענ

 על רבנו רבי נחמן מאדאים הם מתפל, יים באוניברסיטהו חכמי הגאפילו
  !ייםו גאפילו, מברסלב

והם , מאנגליה, ןונדומל, דעים בזהואני דברתי עם כמה אנשים שי
אים שכל וור. ת ועל דבוריוועל המעשי, מדברים תמיד על רבי נחמן מברסלב

היה הרבה צדיקים . לם ממשיכים עצמם לרבנו רבי נחמן מברסלבוהע
מדברים  ולא ,ד הרבה צדיקיםווע, למידיוות, שושם הקד-היה הבעל, לםובע

  )' בעזרת ההמשך יבוא(   ...! רבי נחמן מברסלב-לם ורק כאלו יש יחיד בע, מהם
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