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f   Ú ÍÏ Ì‰È˘	‡ Ì...   )לה ,במדבר כב( 

 שמצינו וכמ, ותוליכין אוצה לילך מול שבדרך שאדם רוזה כלל גד
  יתברךונופי שרצ על אף' לך עמהם וכו: יתברך'  הואצל בלעם שאמר ל

 עיקרכי שם , ת הרבהון זה סתרי נסתרענייויש ב. היה לזה כלללא 
' ת שברא הודושים והנפלאיתר מכל החוידוש נפלא יהבחירה שהיא ח

בבחינת ,  הבחירה היא בבחינה זֹאתעיקרו. כמבֹאר בספרים, יתברך
הבא : ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, ותוליכין אוצה לילך מובדרך שאדם ר

כי : " שכתובווכמ. ותחין לו פ—הבא לטמא . ועין לי מסי—לטהר 
  ". 'אתה עמל וכעס תביט לתת בידך וכו

פס ובש ותושכל אחד כפי מעשיו כן הוא ח, גלות השכינה עיקרוזה 
אין , לועד שנאמר כביכ, ל בגלותוהוא כביכ-בריך-את השכינה וֻקדשא
ש כמה והר הקדו שכתוב בזוכמ,  מבית האסוריםוחבוש מתיר את עצמ

מדין וידי של שעל, )לקוטי תנינא' בסימן ס(ל "וזה שכתב רבנו ז. פעמים
ל וידי זה יכ כי על, םובתפיסה חס ושל הגון נתפס ולתלמיד שאינ

 הגון ומהפך דברי אלֹקים וידי שהוא אינ תר עלות נכשל יוהתלמיד להי
-שול להמשיך ולתפס את הקדוידי זה יכ ועל. חיים
 וך דעתולת, לוכביכ, ה-הוא ושכינתי-ברוך

,  הרעהור כפי דעתור האיהרעה שיהיה נצטי
  הוא חבושכאילו, יתברך'  גלות העיקרשזה 

, לוכביכ, כי הוא חבוש, ותפוס בתפיסה
עד ,  הגוןוחין של התלמיד שאינבתפיסת המֹ

. ו כפי דעתועי ולסיולהנהיג, לוכביכ, כרחשֻמ
ל ווכל זה מחמת כח הבחירה שיש לה תקף גד

  . מאֹד כידוע
וזה היה כל עצת בלעם הרשע להחטיא את 

כי רצה , תה עֻמקה מאֹדי היוישראל ועצת
 שאמרו וכמ, לי ישראלוגד את דייקאלהחטיא 

שהמדינית אמרה להחטיא את , ל"תינו זורב
 על אבל אף, עלתה בידםלא  ואם שזה. ' וכומשה

כך אף גם  די שחטא כלולא  .רוכן החטיא נשיא מישראל מנהיג הד פי
ת וכי רצה להתיר ערי, משה הבעל דבר להביא המדינית לפני והסית

רשע והסטרא אחרא להתגבר נת בלעם הו כועיקרכי זה היה , בפרהסיא
כי , ת מעברה מצוהוכך עד שיהפכו האמת לגמרי לעש ברשעותם כל

 ווהתגבר ברשעת, ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, לובלעם היה טמא גד
ל בנבואה ועד שהיה גד,  רוח נבואהוובדרכי כשפיו עד שמשך על עצמ

 שיש ,וכל זה מחמת גדל כח הבחירה, ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, מאֹד
 ונואת רוח הנבואה שישרה עליו כרצ, לוכביכ, ח להאדם להכריחכ

  .ונו כרצון ולצירור העליולהמשיך הא
זכר , עמי: " שכתובוכמ, להוכן באמת היו ישראל אז בסכנה גד ועל

הר ו שכתוב בזווכמ". ' בלעם וכוונא מה יעץ עליך בלק ומה ענה אֹת
וכל זה .  אזוהיו ישראל בסכנה כזֹאת כמלא  לםות עושמימ, שוהקד

ר ויתברך חמל עליהם וציר הא' אבל ה,  של הבעל בחירהומחמת גדל כח
לקוטי ). (ו" סימן ל–' ן א"ועיין לקוטי מוהר (' בבחינת ברכה וכוובעצמ

  )'י', יין נסך דהלכות  –הלכות 
  
f  ÂÈË·˘Ï ÔÎ˘ Ï‡¯˘È ˙‡ ‡¯ÈÂ ... )ב,'במדבר כ'(  
 שלא ו זה כנגד זה עלה בלבניןוראה שאין פתחיהן מֻכו: י"רש רשיופ

כי בלעם כנגד , םוכי בלעם רצה להכניס בהם עין רעה חס ושל, לקללם
אב וויאמר מ"ל על פסוק "תינו זו שאמרו רבוכמ, תקון התפלה דקֻדשה

 ואין כח: אמרו. 'ין נתגדל וכוימנהיגם של אלו במד". אל זקני מדין
ה שהצלחת כי רא,  בפהוא עליהם באדם שכחואף אנו נב, אלא בפה

 ורצה להביא את ,ידי אמת ידי תפלה שכל תקונה על ישראל רק על
שהיה מסתכל תמיד בעין רעה על כל ,  להפך הוא בפהובלעם שכל כח
 ומר בפיו הטמא לרעה עד שהיה לון והיה גו מום וחסרואחד למצֹא ב

נין ואבל כשראה שאין פתחי ישראל מֻכו, םוכח לקלל ולהזיק חס ושל
  אחיזת הסטראעיקרכי זה ידוע ש,  שלא לקללםועלה בלב, זה כנגד זה

הוא ממחלֹקת שבין ישראל , אחרא שהוא מחלֹקת דסטרא, אחרא
 וומסתכל כל אחד על חבר, ם ביניהם מחלֹקתוכשיש חס ושל, בעצמן

, וב בעיניו האמת של חברו אין טוכי כפי דעת, ולרעה מחמת האמת של
אחרא  ומשם אחיזת הסטרא, לםוזה כל רבוי המחלֹקת שבע ידי שעל

  . םוחס ושל, להכניס עין רעה ולהזיק
 ונו פתח כנגד חלון אות חלול לעש"תינו זווזה בחינת מה שאסרו רב

 ברור וזך ואדם אינ כי האמת הפשוט של רֹב בני, ו של חברו פתחוא
ן ופתח שדרך ורק שהוא בבחינת חל, וכך עד שיהיה מאיר בעצמ  כלעדיין

שהוא בחינת , ון שלוידי החל  אסור להסתכל עלאבל; רושם נכנס הא
לין וכי יכ, ושהוא בחינת האמת של חבר, ון של חברובהחל, והאמת של

  .לם רחמנא לצלןות שבעושמשם כל ההזק, זה לידי מחלֹקת ידי א עלולב
ידי שראה שאין פתחיהן מֻכונים זה כנגד זה ואין מסתכל  כן על ועל

 והיה ללא  ידי זה על, וין רעה בחבר עו ואין לוכל אחד בהאמת של חבר
בו מה טֹ: "כן נתהפך לברכה ואמר ועל. וכי נתבטל אחיזת, כח לקללם

: י שם"רש רשיופ".  משכנֹתיך ישראליעקבאֹהליך 
וזהו . ל"על שראה שאין פתחיהן מֻכונים וכנ

', בו אֹהליךמה טֹ'דבר אחר : י שם"שפרש רש
 בית למים שהם בחינתוובית ע' אֹהל שילֹה וכו

כי ביתי בית תפלה : " שכתובוכמ, התפלה
  ". 'יקרא וכו

ידי שאין פתחיהן  כי על, כי הכל אחד
לים וידי זה יכ על, גמים באמתומֻכונים ואין פ

ת של ושזהו קֻדשת אֹהלים ומשכנ, להתפלל
המקדש ששם   הוא קֻדשת הביתעיקרו. ישראל

כל השתים , מתקבצים כל השנים עשר שבטים
כי דרך שם מעלה , התפלהת ועשרה ֻנסחא

ת וב את כל התפלוהצדיק שהוא בחינת אבן ט
ידי נֻקדת  ן עלושל ישראל שהם בבחינת חל

ידי  שכל זה הפך הקלקול הבא על, צא בהתפלה של כל אחדוהאמת שמ
כן שני הפרושים  ועל.  שהוא בחינת פתח נגד פתחושמסתכל אחד בחבר

גמין ומֻכונים ואין פידי שאין פתחיהן  שעל, אחד ותלויים זה בזה
שהם , יעקבבו אֹהליך שזהו בחינת מה טֹ, קון התפלהיבהאמת שהוא ת

בו אֹהליך  מה טֹוידי זה בעצמ על, ת והבתים של ישראלוהדיר
. ת של ישראלות ובתי מדרשושהם בחינת בתי כנסי, תיךוומשכנ

ידי  קונם עלישהם בתי התפלה של ישראל שת, המקדש ם הביתעיקרו
לפי אוצר היראה '  ג'אותיות ב, 'ה הלכה – נזקי שכנים ותכהל. (האמת

  ) אות סא,אמתין ועי; אות מו,  מחלוקת–
  

  )ט"י מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 ושא את נפשוהנ, ד חמדת לבי ועטרת רֹאשיולכב  �                     
בע ות של הנחל נות והתפלורות והתואל המעשי, ראהואל החכמה הנ

יברכך . רה מישראלותשתכח התלא  ויד-שהבטיח לנו שעלר חכמה ומק
  .בריאים ונעימים, אֻרכים, ביםובה ומבֹרכה בחיים טון בשנה טו מצי'ה

תב ועיני ואני כ, תב לך בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנסואני כ
. בעוך רֹב שמחה שזכינו להתחבר ולהתקשר בהנחל נות מתות דמעולגוז

נים נפלאים ענייתבים וישנם כמה ש זה נכתבו רֹב המכום קדובמק
  . לה לכלל ישראלובה גדושכתבתי שהם ט
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י על מרירת נפשי שאני מֻקלקל יתואדדה כל שנ
כך ונפלתי -רה כלוק מקֻדשת התוכך ורח-כל

פי כן נפשי -על-ואף, כך-ת מֻגנים וסרוחים כלומולמק
ר ופירא אשר נפשנו כצול והנו הגדו וחסדותשיש בישועת' תגיל בה
נחל הצדיק האמת , ת והתנגדות על האמת האמתיוקוממחלנמלטה 

ל הוא ממתק כל ו הגדו יש תקוה לאחריתנו ובכֹחויד-בע אשר עלונ
ד בשמחה וץ על הכל ולרקולים לדלג ולקפוויכ, המרירות ומתקן הכל

 ול אמר לפני הסתלקות"ורבנו ז. ת ידדון ידדוןומלאכי צבא, םובכל י
  ". מה יש לכם לדאֹג, לך לפניכםוכשאני ה: "ראהוהנ

חיל וחלחלה ורעדה אחזתני ונדכיתי עד מאֹד מרֹב צער וכאב לבי 
ת ובותי כי אחרי כל הטוברא, ר ביסורים קשים ועצומיםוהמר והמר

חדר ,  עלינוו וחמלתועמנו בגֹדל חסד' ת אשר עשה הוראות הנווהנפלא
ל שהוא הוא השטן המקטרג שר וך תחומנו רוח סערה וענן גדולת

ת חס ולמורב לטבח ולשחֹט את האדם משני העותר ואושח, יםהטבח
בהמנהיג האמת , צה להפריד בין הדבקים בהאמת האמתיוור, םוושל

הו ום קשר חזק ונצחי כזה שאין כמוולקלקל ולבטל חס ושל, בעונחל נ
ואנחנו צריכים . ממים על דבר פלא כזהו משתאים ומשתֻכלםש, לםובע

נצל ממנו ולעמֹד על נפשנו ישנזכה להל וררות גדורחמים רבים והתע
 ולחדש ולחזק ו ולבטלו לשברווללחֹם עם השטן בכל כחנו להכניע

ר דמעה ומי יתן עיני מק. הקשר הברית שבינינו ביתר שאת ויתר עֹז
תינו ופשעינו הרבים שגרמו גדל הצרה ונול יללה על עווואבכה תמיד בק
ת ותינו לזֻכיונוגע לנו ולכל ישראל עד שיתהפכו עווהמרה הזאת הנ

  'וה ,רוהא סבת יהיה והחשך ההתקרבות תכלית יהיה וההתרחקות
ולהתאחד יחד  להתאחז מחדש שנזכה בעזרנו יהיה

  .בעובאהבה בלב שלם בהמנהיג האמת נחל נ
המתפלל בעד , הבך אהבת אמתועבדך וא

בברכת שנה , בתך תמיד בזה ובבאומך וטושל
  „È‡ ¯Ú· Ï‡¯Â¯ÒÈ˘                 . ומֻאשרהבהוט

 

  )ח"נ נים סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

אחר כך ישנתי אחר השנה סמוך  ...☺                       
למנחה של שבת באו אלי רבי זאב מטיראויצע 

ן ו של רבי גרשו של רבי אליהו גיסובנ
ל "שהיה שם אז באדעס ובא רבי זאב הנ

 ועם איזה מלמד ו ובנום מֻחתנע
והיו שתויים , מבראהיליב ושאר אנשים

די וקנו ות יין לכבוקצת ובאו אלי ורצו לקנ
דם מנחה אחר כך ת קֹורציתי לשתולא  יין

התפללנו מנחה וגם כל האנשים הכל 
 עמי סֻעדה ֻכלםהתפללו מנחה שם ואכלו 

, שלישית ואמרתי בדעתי הלא דבר הוא
נן על כל וכדרכי תמיד להסתכל ולהשגיח ולהתב, תה זאתיהי' ומאת ה

ומרמז , בהות לטום איך השם יתברך מסבב עמי בכמה סבודבר בכל י
תיו ו ושיחורתורמזים לקרבני אליו באפן שאזכה לדבר מדברי ת

ת ואשר יש על זה מניע, ראים מאדו לברכה הנונות של רבנו זכרושוהקד
ק בעיני שאוכל ורחאשר מחמת זה היה , אין מספר מגדל המחלקת

 של רבנו ול כחואבל כמה גד, שה באדעסו הקדורתולדבר איזה דבר מת
זר ללא כח ול הוא עו הגדוחש לברכה אשר בכֹוש זכר צדיק וקדוהקד

נה וכבר גמר ויגמר הכל ו על העליולם ידוולע, ם ובכל עתוני בכל יוכמ
  .ן השם יתברך באמתו שהוא רצונוכרצ

ל שהכל מן השמים " בסֻעדה השלישית הנעל כן נתתי אל לבי גם אז
אלקי ' רה הוכמבאר בהת(' ם מלא רמזים מהשם יתברך וכוום ויווכל י

לה היה בדעתי לבלי להזכיר יואף על פי שבתח) ד"גדלת מאד סימן נ
מחמת שלא היו אנשים ,  סֻעדה שלישיתותו של רבנו באורתודבר מת

בי צבי ואנשי ל וגם ר"לשמע ולקבל אבל מחמת שאכלו עמי כל הנ
רר לי חשק קצת ועל כן נתע, נעמיריב שהיו בשחרית היו גם שם אז

  . לברכהונו של רבנו זכרורתורה מתולהגיד בפניהם איזה דבר ת
ואני ', ן מרחץ וכועניילה דברו שיחת ֻחלין שטותים מיובתח

רה והיה וך שיחתם לכנס לאיזה תום בתוא מקוף למצוהתחלתי לכס
על "ן ענייודברו יחד מ, ך היו שם שני מלמדיםך כוא בתוקשה לי למצ

ן זה עד שנשמע ענייוהיה להם איזה פלפול של הבל ב' מנת לקבל פרס
ת שאי אפשר ון שנכנס לחקירעניילאזני מזה והמלמד הקשה איזה 

גע השבתי שזה אי אפשר להבין וואני הבנתי קצת להיכן הדבר נ, לישבן
בכל השבת דבר הבעל הבית ן פרה אֻדמה ועניי שאי אפשר להבין וכמ

אף , ן פרה אֻדמה אף על פי שלא היה למדןענייעמי מ
 בשבת פרשת פרה ועל פי כן בשנה שעברה היה בבית
אבל להבעל הבית , איזה דרשן ואמר דרשה של הבל

וזכר קצת איזה דברים שאמר על הפיוט צור צרורה , הוטב מאד מאד
היה בר ֻארין אבל לא  ידע לחזר דבריו היטב כוהיה ילא  אבל, לאלעזר

ן פרשת עניייכות יש ין זה מה שעניירר לבי לחשב בועל ידי כל זה נתע
בא על דעתי עד לא  ן נסיעתי לארץ ישראל אף על פי כןענייפרה ל

אר וכה לארץ ישראל זה מבין פרשת פרה ששיענייהסֻעדה שלישית ש
ן "הרולקוטי מ(' בר מתים הייתי וכוומר קורה אבא שאול אוהיטב בהת

ונפלאתי מאד אחר כך עזרני השם יתברך שחזרתי כמה דברים ) ה"נ
לם בזאת הסֻעדה שלישית והיה בעיני לפלא ורה הזאת לפני העומהת

 לברכה הוא ונוזר דברי רבנו זכרודע שבכל פעם שאני חול כי אני יוגד
  : ת אין מספרוכי יש על זה מניע', ת הונפלא

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

מה שאתה הרווחת מהכסף ממה שנתת , אוי...   �                      
, צריכים להסתפק וצריכים לילך הרבה לא אבל, מה עשיתי בזה, לי

ברוך השם ... עד ירושלים ובית המקדש ולקודשי קדשים, לנסוע ולנסוע
אני גם , לחם בשביל הילדים לא היה לי ולא אני בזמן שעבר מה שעבר

 בגד לא בשביל הילדים ולא היה לי בשבילי לא ,בשביליכן צריך לחם 
מה ", "הנה ברסלב: "כולם צחקו והראו באצבע, כסף ולא לחםולא 

  "...הוא יכול לקחת כולם!... לא, "?מה יש, ברסלב אחד, איכפת לך
הוא השאיר האישה , הוא היה גר בחברון, )רבי ישראל קדרדונר(

 ובטבריה נעשה ,והילדים והוא בא לישראל בער לטבריה
 וברוך השם ..."ישראל בער נעשה ברסלב", רעש גדול

ועוד איזה ) פלוני(בכל פעם אני תפשתי את 
  ).להחזירם בתשובה(

  שיהיה מלא כל , צריכים להדפיס דברי רבנו
 לא הם, בחשבון לא הגויים, כל ישראל, העולם               

זה ,  ברוך השם-היום ... ?יש חשבון עם תרנגול... בני אדם
מה יש לנו , מספיק,  ברוך השם אנחנו יהודים...חיותיכל 

 ,אין להם כלום, הגויים יש להם לדאוג? לדאוג
אין להם , שום מצווה ולא ארץ ישראללא 

אבל אנחנו אין לנו , הם ידאגו, כלום
  ...לדאוג

הוא רופא , מה יש לנו, רבי כזה... 
לב חדש , הוא עושה חדש, האדם חולה

  ...והכל חדש
נ נח נחמ "כיר השם של רבנו רק להז...

, כל הרפואות, זה מספיק, "נחמן מאומן
, יש להם לדאוג, הגויים ידאגו, זה הכל

לעשות , אני יכול לתקן תכף? נשבר? מה, אבל אנחנו אין לנו לדאוג
  ...חדש

, אני עברתי על התורה, האמונה. כל דבר הוא ברא ועושה חדשות... 
  ...אני מתחרט, ד אני חוזראבל אמונה אני ברגע אח

אפילו חולה שאי , הוא רחמן והוא רופא תכף, רבנו הקדוש... 
,  גם זה-אבל הוא יכול , חולה כזה שאין לו רפואה, אפשר לרפאות

אבל , עוד חמור! חמורים) הגויים(, יבוא משיח ונדע מי אנחנו. לרפאות
  ...אנחנו בני אדם

  
  )'ב סימן, ציצת –לקוטי עצות (

ציצת הם בחינת הרוח חיים �                                         
ומכניעין הרוח , ידי אנחה-ת עלונוועל ידם משלימין כל החסר, דקֻדשה

ב וומפרישין ומגרשין הרע מן הט, פה רוח סערה רוח הטמאהיחיים דקל
תם ולקים והרשעים ומשפילין אוועל ידי זה מכניעין הח, תודימכל המ

 ).'סימן ח, 'א ן"לקוטי מוהר(עדי ארץ 

בכל פרטיה .  מצות ציצית כתקונה בשלמותלקייםותעזרנו ... ���� 
ב ונה שלמה כראוי ובלב טוובכו. ם בהית התלויוג מצ"ודקדוקיה ותרי

באֹפן שנזכה להמשיך הרוח חיים דקֻדשה על ידי מצות , להוובשמחה גד
בגוף , ותת שחסר לנו בגשמיות וברוחניונולמלאת כל החסר, ציצית

ותשבר ותמגר ותכניע . ת הארץ ותנער רשעים ממנהוותֹאחז בכנפ. ונפש
 . מפיווציא בלעוות, הוא עשו איש שעיר, יבוותשפיל את איש צר וא

 )'תפילה ח מתוך –' לקוטי תפילות א(
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