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בת מאה כבת עשרים ): בראשית רבה נח(ל "תינו זווזהו שדרשו רב... 
. ת בכל פעםוהשלמות שיתחיל לחי עיקרכי זהו . ובת עשרים כבת שבע

התחיל לא  יניק לגמרי כאלו עדייןכשמגיע לימי הזקנה יהיה בעיניו  אפילוש
וזהו . יתברך בכל פעם מחדש ודתות בעבול ויתחיל לחיכל' ת ולעבֹד הולחי

ין ולן שוֻכ' שני חיי שרה'בת מאה כבת עשרים בת עשרים כבת שבע : בחינת
ק ולו הוא תינייניק בעיניו כא עדייןכי כל מה שמזקין הצדיק הוא , בהולט
כה לחיים אֻרכים ווז, בכל פעם ודתובעב סיףוידי זה מ ועל. 'ן וכויעדי

ם ובד שום יוא וכי אינ, ת חיים באמתותיו הם שנוימיו ושנשכל , באמת
וין ולן שוזהו בחינת שני חיי שרה ֻכ. ספת קֻדשה וחיותומימי חייו בלי ת

  ):ח" ל-'  הלכות תפילין ה- לקוטי הלכות (שזהו בחינת חיים אֻרכים , בהולט
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: שכתוב וכמ, דייקאת המכפלה בכסף מלא ת מערולקנ ואברהם דחק עצמ
וכן דוד כשקנה את ', אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני וכו

, ת חנםואעלה לאלֹקי עֹלולא  :שאמר' המקדש מארונה היבוסי וכו ם הביתומק
שים בקֻדשה ות היו קדומוכי אלו המק; שושכתוב בזהר הקד ווכמ

עדן שדרך  וא שערי גןשה' מערת המכפלה'שהם , ראה מאֹדונ
 ם הביתווכן מק', ת אל עץ החיים וכוולין כל הנשמושם ע

קֻדשתם  עיקרו', וכו' המקדש הוא שער השמים וכו
 עיקרתר שזה והוא ששם התגלות ההשגחה בי

' תמיד עיני ה: שכתוב וכמ, ישראל קֻדשת ארץ
 .אלֹקיך בה

כל מה  וישראל בעצמ ובודאי גם בארץ
מתגלה שם ההשגחה , רתולה ביושהקֻדשה גד

כלליות  עיקרכי ההשגחה הוא , תרותר ויוי
 ושם בארץ, ישראל ה בארץעיקרהקֻדשה ש

, עד קֹדש קדשים' תועשר קֻדש'ישראל שם הם 
וכן במערת המכפלה , התגלות ההשגחה עיקרששם 

 ות דרך שם להכלל בות לעלושהיה מוכן לקבורת האב
  .יתברך

ן וא אחרא אצל עפרת היו תחת יד הסטרומואבל אלו המק
לם ום שנעלם קֻדשה עצומה בזה העוכי כן הדבר שבכל מק, וארונה היבוסי

הסטרא אחרא  עיקרו. לה תחת יד הסטרא אחרא כמובאיהוא בתח, הגשמי
ציא הקֻדשה מהם בשלמות והיה אפשר להלא  כן על, ת של הטבעוהוא כפיר

, תולל ההשפעכי כסף כ, בחנםולא  ידי כסף מלא נם עלוכי אם מדעתם ורצ
הוא  עיקרה, דה זרהות של הטבע שהוא בחינת עבווכל טעותם אחר הכפיר

שכתוב  וכמ(ת ות זרודותחובים כל השבעים עב ון שבומחמת חמדת הממ
ב ון טוציא בלעם מפיהם ברצוכן אי אפשר לה ועל, )ם אחר בסימן כגובמק

 ויש בזה הרבה הרבה לבאר. אברהם ודוד וכמ, ןוידי הממ כי אם על
 :)ז" ט- '  הלכות פריה ורביה ה-לקוטי הלכות (והמשכילים יבינו 
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איזה  וצץ לושמתנ וזר 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 שהויתברך והוא חסד גד ומאת
כי , רה ולהצדיקיםויתברך ולהת' ב להוכן אל יטעה שכבר הוא סמוך וקר

כי , ק מאֹד מאֹדון הוא רחיתר עדיוצריך לידע שכל מה שהוא מקֹרב בי
כן צריך לידע  פי על אבל אף, אין חקר ואי אפשר להסביר זֹאת היטב ולגֻדלת

והתקרבות כל שהוא הוא חסד נפלא כי שהישועה והחסד של כל התקרבות 
ק ממנו מאֹד ורח עדייןכן  פי על אך אף. לנצח והוא התקרבות אמתי וישועת

יתברך עדי  ומד ומצפה הרבה לישועתות עולהי עדייןוצריך  ותכלית ישועת
יזכה להושע בשלמות לצאת ממה שהוא צריך לצאת ולהתקרב למה שהוא 

  ...צריך להתקרב
כי גם אחר כך , ואברהם עצמ ענייןת בול לראוכומי שמסתכל היטב י

תכף אחר כך היה , ונצל יצחק' יתברך וצוהו אל תשלח ידך וכו' ה ושיעושה
לדה וואחר כך כשנתבשר שנ, ל"תינו זושאמרו רב וכמ, ומהרהר למצֹא זווג

ם אחד וכי היא בת י, ק מאֹדוהיא מרח עדייןרבקה וראה גם ישועה זֹאת אבל 
 וומצא שמתה אשת וואחר כך בא לבית. שים ושבע שנהויצחק כבר בן שלֹ
' ה ול שעזרום לקברה כי אם בטֹרח גדומק והיה לולא  הצדקת שרה אמנו

' ה וואחר כך כשעזר. ן החתיוציא מערת המכפלה מעפרויתברך בנס נפלא לה
, וא לביתויתברך גם בזה ֻהכרח להשתדל ולבקש הרבה הזווג של יצחק שתב

כי היו , שה בזה באריכות לספר כל אשר עבר בזהו הקדרהוכאשר האריכה הת
ציא את רבקה מבית בתואל ולבן וראים מאֹד לזה להולים ונוצריכים נסים גד

וכן כל מה שעבר . לםות שיצאו עדת ישראל בעולדולהביאה ליצחק להעמיד ת
תר וובפרט מה שעבר על יעקֹב י' עקרה וכו ואחר כך על יצחק שהיתה אשת

 הלכות -לקוטי הלכות (יתברך הרבה ' ובכל פעם עזרם ה' כוו' וכו ֻכלםמ
  ):' ה-שילוח הקן 
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נמשך אחרי  וולב ואשר מֹח, ד בת עיני ולביולכב �              
ת שנפלנו ומותנו מכל המקושא אוים רחבים וניכתפ ורא שיש לוהבעטלר הנ

ת ורות ומכמושנצלת מרשתאשריך . םואל בחינת למעלה מהמק
ת של הבעלי ות כזביות ומינות ואמונוניות חיצושל חכמ

חמים בעזות מצח כנגד הצדיק וד וגאוה הלוכב
ת לנצח ורורי דושיען של ישראל לדוהאמתי מ

, "נצחתי ואנצח, גמרתי ואגמֹר: "שהבטיח ואמר
לם בשלמות ויקבלו וף יתקן כל העוף כל סווס

 עליהם וימלֹך יתברך ואת עֹל מלכות ֻכלם
  .אמן, לם במהרה בימינוועליהם לע

 ול מצמצם עצמוכביכ ויתברך בעצמ' ה
רמזים כפי  ול ף עד אין תכלית ומרמזומאין ס
ומכל . להתקרב אליו וושעת ומובמק והראוי ל

ניו מכל וזה יוכל להבין רמזים לבל יבהלוהו רעי
יתברך ' ר בהלם יזכֹרק מֻכ, בר עליווהדברים שע

ת ול תחתיוכי גם בשא, ם שהוא איך שהואומכל מק
ואני עיני . יתברך בכֹח הצדיק' ת סמוך להולים להיויכ

בתך וידי זה ישועתך וט-שיצמיח על' ת להות ומיחלופיוצ
  . ך כלל ישראלוהנצחית בת

ל מאֹד עד ויתברך גד ופי כן חסד-על- אף, פי שאנו בעצמנו חיבים-על- אף
שעשה ' ומה גדלו חסדי ה, יעזבנוא ל יתברך ואין חקר ואין מספר ובחסד

ראים ות האמתי שהמשיך תקונים נוידי האיש תבונ- ר הזה עלועמנו בד
י ואך א, ת אלהורורבו בד ות אשר רבו כמות הנפולות כל הנפשוכאלה להחי

פי -על-ואף, סק בתקון נפשם בכל עתולקים והמתנגדים על העולהם להח
פי כן -על-אף, צציםומתלש וצצים כמולקים ומתלושח ולקים כמושהם ח

כי המעין דנפיק משקה ומרוה את הארץ גם , קוסק בתקונם מרחוהוא ע
' ב חלקנו שזכינו בחסדי הוומה ט. לך מתחת לארץ במעמקיםום שהובמק

  . רוסק בתקוננו לנצח בכל דוהנפלאה לידע באמת מהע ווישועת
, ותדיענו קצת אמתת גֻדלויתברך בחסדיו פקח עינינו וה' אחרי אשר ה

נשמעו לא  רה אשרודושי תיכך להשמיענו כאלה וכאלה ח-והיטיב עמנו כל
בודאי בשביל תנועה קלה , ל ועד קטֹןות מגדולם המחיין את כל הנפשומע

שים ולקים איזה דבור ובע מכל שכן ללמֹד ספריו הקדולהתקרב אל הנחל נ
כל בודאי בשביל נֻקדה אחת כדאי וכדאי לסבל הכל ולשבר , אמתי מדבריו

ת ובכל עֹז ותעצומ ויחזק לבב, כן-על. תינו אלהורולם בדות שבעוהמניע
בשביל שיתקרב ויהיה דבוק  ות וימית עצמולשבר כל המניע ווימסֹר נפש

כי בכֹח , ות הכל בגֹדל הארת שכלול לתקן ולרפאול שיכובאֹהל הצדיק הגד
כובים שמעכבים ית ועולים לדלג ולקפץ על כל מיני מניעוהצדיק יכ

  . יתברך' להתקרב להמ
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צא לכל אדם לפרש מאחרי ודבר מ-ת שהבעלואנות והתוהעליל
ת וצא עלילוולכל אחד מ, ם רבו מספר כי אין מספרום חס ושלוהמק

  . 'נעים וכוות המון ומניעוידי טרדת הפרנסה והממ-ֻרבם על, תומֻיחד
לחשב , צריך לילך בדרך הזה ווזֹהמת ומאתצה לצאת מֻטוכל אדם שר

', נע ומעכב ומבלבל וכוויסתכל על שום מולא  לםותמיד שהוא רק יחידי בע
, תוניות משנים קדמוספורי מעשי(שמובא בהמעשה של החכם והתם  ווכמ

, ל המלאכה כראויוהיה יכולא  'מבֹאר שם שהתם היה רצען וכו, )'מעשה ט
ת והיה ונולה היה מלא חסרושגמר בכמה ימים ביגיעה גד ווהנעל של

, כמה נאה ויפה המנעל הזה, מאֹד ווהוא היה מתפאר ב' ת וכוו קצובשלשה
וואס פאר , וואס פאר הזיס, ק כמה ֻסכר המנעל הזהוכמה מת, קוכמה מת

אם כן מדוע ומפני  ואשת ואלת לווהיתה ש', סוכרדיק שיחאלי דאס איז וכו
טלים שלשה זהובים בעד זוג מנעלים ואתה אינך ות נומה שארי בעלי מלאכ

וזה מעשה  ומה לי בזה זה מעשה של, השיב לה? ח כי אם זהוב וחציקול
  . והבן, דאס איז יענעמס מעשה און דאס איז מיין מעשה, שלי

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, ויהיה שמח, כל העולם ישמחו וינגנו ניגונים שלנו...    �                      
, יבואו כל העולם, באומן, ומןשמחה גדולה בירושלים ובכל העולם ובא

, הם צריכים כסף, והגויים יקבלו כסף ויתנו לנו העצמות של רבנו הקדוש
הם יתנו , בקרוב, אז הם יתנו העצמות, אם יתנו להם כסף, הם רוצים כסף

, אין להם לחם, הם עניים גדולים, הם רוצים כסף, והם יתנו העצמות, כסף
לא ניתן , אנחנו נלך בלילה,  הכלאז עם כסף יתנו, אין להם מה לאכול

מה , לא נותן לנו לישון, הוא לא נותן לנו לישון: "ם יצעקוה, לרחביה לישון
נלך , "גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו"הם צריכים לזמר , "?זה

צריכים לאכול שיהיה לנו כוח , "גדולתנו ותפארתנו"אחר הניגון של , לאכול
: כל החכמים בנגינה אומרים, כל העולם, להמשיך ובריקודים וניגונים

כמו רבי : "הגאונים הגדולים הם אומרים, "אין? אלה כמו ברסלבניגונים כ"
, הוא התיקון של כל ישראל, הוא כל ישראל, הוא כל התורה, "אין, נחמן

, אפילו שהם רחוקים לגמרי מהיהדות, אפילו כופרים... הוא מתקן כל
  ...יהיה מהם צדיקים גדולים, הוא יקרב אותם, מתורה
, העמיד כוח גדול פה בארץ לעשות דבריםנראה ל, נתייעץ ונתיישב... 

זה עניין , לפרסם ולקדש את האור של רבנו כבר פה בארץ וגם לכל העולם
  ...איפה שנמצאים יהודים, לכל היהודים, הגאולה לכל העולם

אם אתה יודע שיש עוד , זה טוב, נאמנים, שני אנשים אמיתיים... 
, אז נראה, ואם לא, םנזכה להכניס רבנו פה ובכל העול, אנשים נאמנים

  ... נתפלל להשם יתברך שייתן לנו אנשים נאמנים
לא דיבורים , דברי אמת שייכנס בלבי, דיבורים} למסור{אני צריך ... 
  ... של הבל
  ... הוא האור של משיח, עניין של רבנו הוא... 
ברוך השם אני רואה ללכת ולא ... עכשיו אני לא רואה על העיניים... 

אני , צריכים לקבל הכל מהשם יתברך, לא רואה, ספר ללמודאבל ב, יותר
  ... יש לי צער גדול, מגיע לי צער, סובל

תפילה עולה , אנו צריכים לברוח להשם יתברך ולברוח להשם יתברך... 
זה , "ליקוטי הלכות"והרבה " ליקוטי תפילות"להגיד הרבה , על הכל

  ...יםרבנו הקדוש גילה טיפה מן ה. }משיח{דיבורים של 
  

  )'ן הסימ, שמחה –לקוטי עצות (

תה יין ון ששוכג, רקודין של מצוה �                                              
דה יתה במווש, בשארי סֻעדת מצוה וא בחֻתנה של מצוה וב אום טובשבת וי

לשמֹח בהשם יתברך אשר בחר בנו , ת לשמחת ישראלולשמים לזכ ונתווכו
ך וידי זה עד שנמשך השמחה לת- רר לשמחה עלוונתע, 'מכל העמים וכו

נים הנאחזים וידי זה מגרש החיצ- על, הרגלין דהינו שמרקד מחמת שמחה
וההתלהבות . תולקבל כל הברכ כהווז, וממתיק ומבטל כל הדינים, בהרגלין

אבל מי שמרקד בהתלהבות . 'הזאת של הרקודין היא אשה ריח ניחֹח לה
והיין ששתה הוא בחינת יין המשכר שמשם  ,היצר היא בחינת אש זרה

 ונמצא רקודין דקֻדשה ממתיקין הדינים כמ. םוושל-נים חסואחיזת החיצ
 ).מא סימן, 'ן א"לקוטי מוהר(ן ופדי

שתרחם עלי ותזכני , תינוואב אלקינו ואלקי 'הן מלפניך ויהי רצ ...���� 
אגיל ו, ת שמח תמיד בשמחה של מצוהוואזכה להי, ת בשמחה תמידולהי

אשר בחרת , על כל החסדים אשר עשית עמנו, ואשמח בך ובישועתך תמיד
תיך וקרבתנו מלכנו ות וקדשתנו במצונוממתנו מכל הלשובנו מכל העמים ור

בה וואזכה ברחמיך לזכר הט. ש עלינו קראתול והקדוושמך הגד, דתךולעב
ל ם ובכל עת ובכוולשמֹח בזה מאֹד תמיד בכל י, ל הזה תמידווהחסד הגד

כי אין שיעור וערך לרבוי החסדים . ביםות וימים טותר בשבתוובי, שעה
מה ", מה רב טובך אשר עשית עמי, מל עמי בכל עתות אשר אתה גובווהט

סין ווכל אגמים ֻקלמ ואלו כל הימים די". הי עליוכל תגמול 'האשיב ל
יספיקו לבאר ולספר אחת לא  ,ת מקלסיםונוובני אדם לבלרים ולש

ת ולות הגדות והישועות והחסדים וההצלובות רבוי הטורבבמני אלף ו
אשר הפליא , תופלאי פלאי פלא, תונסים רבים ונפלא, תוראווהנ

ת ות וההרפתקאואשר הציל נפשנו מכל התלא, תון הצבאועמנו אד וחסד
ך אליך תיך אלינו אין ערֹותיך ומחשבונפלא אלקי 'הת עשית אתה ורב"

  ".אגידה ואדברה עצמו מספר
ת ותיך וחסדיך התמידיובובה עלי בכל עת לזכר טועל כן בודאי ח���� 

, נא אב הרחמן. ולשמֹח בישועתך תמיד, ת עלי בכל עת תמידווהמתחדש
, להורר עצמי תמיד לשמחה גדוואזכה לע, עזרני וזכני שאהיה בשמחה תמיד

ידי -ואזכה שיתלהב לבי מאֹד מאֹד על. ביםות וימים טובפרט בשבת
ובתשוקה וחשקה , לוררות גדוהתלהבות הלב ובהתעהשמחה דקֻדשה ב

דתך באמת ובאמונה בקֻדשה ובטהרה ולה לשמך ולעבווחפצה וחמדה גד
עד שאזכה להרים את רגלי , ך רגליועד שימשך ההתלהבות הלב לת, להוגד

ת וובפרט בשבת, להוואזכה לרקודין דקֻדשה בשמחה גד, להובשמחה גד
, ותצילני משכרות תמיד. ים לישראלוימים שעשית בהם נס, ביםווימים ט

ותשמרני ותצילני ברחמיך מיין המשכר ומהתלהבות הלב ורקודין הנמשכין 
יהיה לי שום התלהבות היצר לשום תאוה ולא  ,םומהסטרא אחרא חס ושל

ובכל עת שיהיה ההכרח ". ם ואנשיםאלקיהמשמח "ותזכני ליין , כלל
תזכני שתהיה , של ברכהס ובים ובכות וימים טות יין ושכר בשבתולשת

א לשמחה ולה ולבול רק כדי להרחיב דעתי בקֻדשה גדושתיתי בצמצום גד
, להתלהבות הלב דקֻדשה, זה- ידי-לשמחה אמתיית דקֻדשה על, של מצוה

  .בונך הטודתך באמת כרצולה לשמך ולעבושיתלהב לבי בקֻדשה גד
רות א לידי שכואבולא  ,ותשמרני ותצילני ברחמיך משתיה מֻרבה���� 

 וכמ, רר שרש יין המשמחוחוס ורחם עלי וזכני שיהיה לי כֹח לע. לםולע
לה וותשמח את לבבי תמיד בקֻדשה גד". שוויין ישמח לבב אנ", שכתוב

ידי הרקודין בהתלהבות הלב -ועל. באמת עד שאזכה לרקודין דקֻדשה
אזכה ברחמיך להמתיק ולבטל כל הדינים , ידי יין המשמח-דקֻדשה על

, ותתן לנו כֹח לבטלם ולשברם ולהמתיקם, בעקבים וברגליןהנאחזין 
. לםוויתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד ע

, ויֻקים בנו מקרא שכתוב, רה והברכהוותמשיך עלינו ברחמיך שרש הבכ
". ן למלכי ארץור אתנהו עליואף אני בכ", ונאמר". רי ישראלובני בכ"

, ב תמידום וכל טובה וברכה ורחמים וחיים ושלוטותמשיך עלינו שפע 
' לקוטי תפילות א(לם וותבטל כל מיני מחלֹקת מן הע, לםום בעוותמשיך של

 :) מתוך תפילה מא–
 

  )פה-  סימנים פג–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

והנה היה לנו פחד גדול משנת הלילה אחר חלישות  ...☺                   
והיינו מתייראים שלא נחלש ביותר , ה הולכת הספינהכזה ובפרט שגם בליל

ועמדנו בבקר ביום שלישי והיה , ישנו כל הלילה' חס ושלום אבל בחסדי ה
, אם מעט דמעט-ולא הרגשנו המחוש והֻחלשה כי לנו שנוי גדול לטובה

  : ואכלנו ושתינו מעט ברוך השם אשר עד כה עזרני
 ר האשכנזי אל הביתבא הסופ, ביום שלישי בעת שכתבתי כל זה☺ 

של הים ] מפת העולם[ולא בלבל אותי כלל אחר כך הראה לי הלאנד קארט 
שאנו הולכין עליו והראה לי מקום אדעס וחרסאן וניקולאיב ואוטשקוב 

והראה לי שאנחנו עכשיו בערך שליש הדרך , וסטמבול ושאר מקומות
 להבא מאדעס לסטמבול וזה היה בערך שעה עשירית השם יתברך יוליכני

  : בשלום לשלום עד שנזכה לבוא לארץ ישראל
וחזרנו , וכל יום שלישי הנזכר לעיל תהילה לאל היה לנו ניחא☺ 

לאיתננו מעט מעט אור ליום רביעי בתחילת הלילה התחיל הקפיטאן לנגן 
לא ודבר עמי  השבתי לו, ושאל אותי אם אני יכול לנגן, על איזה כלי זמר

שבינינו מרקדין ביום , רקודין תי לדבר עמם מענייןכלי זמר והתחל מעניין
בתוך כך ירדתי אל הבית בתוך כך נתעוררו הם והתחיל אחד , טוב ועל חֻתנה

א לרקד גם כן קצת ואחר כך ירד לשמש "ואזי נתעורר רי, מהם לרקד הרבה
וגמרתי סֻעדתי , לא אכל עדיין כי אני כבר ישבתי לאכל והוא, אותי בסֻעדה
, חשק לרקד עוד ועלינו על הספינה א שיש לו"כך אמר רילבדי ואחר 

א היה "ורי, שיר פשוטים - והקפיטאן עם עוד אחד היו מנגנים באיזה כלי
וגם שני , א הרבה"כך רקדתי גם אנכי עם רי-עד שאחר, מרקד הרבה מאד

תהילה , ואנחנו, ולא ידעו מה שמחתם, מטראסין רקדו הם רקדו ושמחו
להכיר , לארץ הקודש, ישראל- שאנו זוכים לילך לארץ, רקדנו ושמחנו, לאל

 זכרונו, טוב- שם-שמובא משל בשם הבעל את מי שאמר והיה העולם וכמו
והגיע , שהיה בשביה, מלך- בן מעניין, ")תולדות יעקב יוסף"בספר (לברכה 

, עד שנשתכרו והשקה את כל מי שהיה עמו, ורצה לשמח, אגרת מאביו לו
 והוא רקד ושמח בתוכם, שמחו בהוללות ושכרותורקדו ושמחו הם רקדו ו

שזכינו לרקד ולשמח , ידיעה מאביו והיה זה בעינינו לפלא גדול על שהגיע לו
אם אנחנו -כי, ולא היה ביניהם שום יהודי, ם"שהיו ֻכלם עכו, על הספינה

היא ' כי חדות ה, התחזקות הוא שמחה שעיקר, שנינו לבד כי זה ידוע לנו
דברינו פעמים הרבה בלי שעור גם בכל יום רביעי כמבאר ב, מֻעזכם

  : הלכה הספינה כסדר בעזרת השם יתברך
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