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עד שיש כח להאדם להמשיך , כך להבחירה יתברך נתן כח כל שם
עד שיש כח , םו להפוך חס ושלוא,  דרך הקֻדשהונוהרוח דלעלא כרצ

ידי כח  כן על פי על ואף, ק מהקֻדשה בתכלית הרחוקולהאדם שהוא רח
עד שיהיה נדמה , וח דלעלא כח להמשיך עליו איזה בחינה מהרו יש לובחירת

כי המחשבה יש לה , תות אמתיות ומראונואה חזיודש ורוהק  רוחו שיש לול
כן  פי על  אףוימח שמ, תר מבלעם הרשעוומי לנו משקץ ומתֹעב י. לוקף גדות

ת ונות וחזיועד שהמשיך עליו מרא, כך נגד הקֻדשה  כלוהתגבר ברשעת
כן  על. בלעם? ומנו, לם קםות העואבל בֻאמ: ל"תינו זועד שאמרו רב, תוראונ

ש כראוי ו קדו שאינוזמן שמרגיש בעצמ שכל, מאדזהר יצריך האדם ל
ירצה לילך  ולא , נגד הקֻדשה בשלמותואזי יכניע ויבטל עצמ, בשלמות

ת ו מראוכי אם ירצה אז להמשיך על עצמ; ת ממנוות ובנפלאולובגד
רק ילך , מאדה רבים כאשר נכשלו בז, תרותר ויויוכל לקלקל י, תונווחזי

 ויזכה לקדש ו לצאת מפחיתת מדרגתובתמימות ויבקש מהשם יתברך שיעזר
, וורק בשביל זה ישתמש ויתאמץ בגֹדל כח הבחירה שיש ל,  כראויואת עצמ

 יהיה כדי ונתווכל כו, שים לפני השם יתברךווירבה לדבר בזה דבורים קד
די לשוב אל השם יתברך כ,  לגמריוזה להכניע ולשבר הרע של ידי שיזכה על

, באמת ההפוך מדעת בלעם הרשע וחבריו ותלמידיו
מאה שלהם  בתֹקף הרע והֻטמאדשהם חזקים 

, צים להשפיל את עצמם נגד הקֻדשהוואינם ר
צים להמשיך איזה בחינת רוח ואדרבה הם ר

, םוחס ושל, מם הטמאודלעלא מהקֻדשה למק
ת ובחינת מרא, להמשיך בחינת רוח נבואה

תר חס וזה בי ידי להגביר על, מםות למקונווחזי
כי , ידי הדבור  עלעיקרוה, בום הרע על הטוושל

 להפוך חס והן בקֻדשה א, לו כח גדוהדבור יש ל
א ואף אנו נב: ל"תינו זווכעין שאמרו רב, םוושל

כי הבחירה יש לה כח ,  בפיוועליהם באדם שכח
  . כנזכר לעיל וכמבֹאר בפנים, לוגד

ודאי יהיה וב, נתם להרעוושכ, ורשעים כאלו
 ונתושכו, אבל איש הישראלי; אחריתם להכרית

כן הוא מתגבר גם  פי על ואף, ו ושפלות מדרגתומושמכיר את מק, בהולט
', דדות וכוורה ותפלה והתבושים הרבה מתו לדבר דבורים קדובעֹמק נפילת

.  ולשוב אל השם באמתובכדי שיזכה לצאת מהרע של, בהו לטונתווכל כו
 ףווס, יהיה נאבד שום דבור ולא ,רוח מזה ודאי יש להשם יתברך נחתוז בוא
 לקבל רוח, ואז אם יזכה ויהיה ראוי לזה. ף ישוב להשם יתברך באמתוס כל

הלכות (. ונו כרצוב יעשה עמודש אמתי דרך הקֻדשה בשלמות השם הטוהק
יין ע ו- א" אות צ,היראה ועבוד -לפי אוצר היראה  ' ט'ת חואותי, 'חדש ד
  )ט" אות מ,ברית; ד"ג י"אותיות י, דיבור
  
 [    ‰ÏÈÏ‰ ‰Ù Â�ÈÏ... )ח,כב(  

כן  ועל. נברא כי אם בשביל הבחירה לא לםול שכל העוה כלל גד
וכמבֹאר מזה בכל הספרים . מאד מאדל והבחירה יש לה כח גד

יתברך העלים ' ידי שה  כח הבחירה הוא עלעיקרו. ובדברינו כמה פעמים
בין ירק נתן כח ודעת באדם שי. תולות גדות והעלמו בהסתרונווהסתיר רצ

ולבטל כל .  יתברךונות כל ימיו לבקש ולחפש אחר רצו שצריך לבלומדעת
  . יתברךונותיו נגד רצונורצ

 לקלל ו הלוכעניין ב, של בלעםזאתאין בפרשה ו כל כח הבחירה רעיקרו
 מאד חזק ונורצכי היה . ויתברך עמ' ואיך התנהג ה. םו חס ושל,את ישראל

' לה שהכל ביד היפי שג על כי אף.  לינו פֹה הלילה: ואמר להם,לקללם
 .ונו כרצונו שיוכל להמשיך רצו אבל הלך בדרכ,יתברך

. 'תלך עמהם וכו לא :רושי בפויתברך חמל על ישראל ואמר ל' אבל ה
, לתתי להלֹך עמכם'  ואמר כי מאן ה, לגמריושב מרשע לא כן פי על ואף

כי סבר אולי יוכל . לים מהםוי שרמז להם שישלח שרים רבים וגד"שרש ריופ
ם לקלל ו חס ושלונון כרצון העליון חזק כל כך עד שימשיך רצולהתגבר ברצ

 הטמא ונויתברך עֹצם רצ' ואז כשבאו שנית וראה ה. ם את ישראלוחס ושל
 על ואף', קום לך עם האנשים ואפס את הדבר וכו: יתברך'  הואמר ל, לילך

. י שם"רש רשי שפווכמ, אמר שמא אפתנו ויתרצה. 'וילך בלעם וכו: כן יפ
ידי המלאך שיצא   עלו שלֹש פעמים ולחצונו עמד את,ואחר כך כשהלך

 עד שגם אחר , הרעו והלך לדרכזאת גם לושת לב לא והוא. ו לעכבולקראת
עיניו וראה ' לה הי ואחר כך גוכיחו והון ודבר עמואת פי האת' כך כשפתח ה
רוש כי ירט הדרך י בפו ואמר לו שלופה בידו וחרבוצב לקראתיאת המלאך נ

,  ואמר ואם רע בעיניך אשובהונורצה לבטל רצ לא כן פי על אף', לנגדי וכו
 לך ונו כרצויתברך השיב' וה, ל"תינו זו שאמרו רבום כמוכמתריס לפני המק

בדרך  :זאתל בפרשה "תינו זו שאמרו רבווהכל מחמת הבחירה כמ, עמהם
',  הלכות ברכת השחר ה–ליקוטי הלכות  (.ותוליכין אוצה לילך מושאדם ר
  )ח"ע-ד"עאותיות 
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 לך עמי בא :ימיםישהם מק, כנים לבדדוש כזה ששוהם עם קד

). ישעיה כו(זעם  רבחדריך וסגֹר דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבֹ
שבים ופכים שיחתם לפניו בכל פעם וחונם ושוקדדים בינם לבין ושהם מתב

יב וידי זה הם בטוחים מכל צר וא ועל. ןופם האחרום על אחריתם וסובכל י
תהלים ( בבחינת , כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד,ומסטין

'  וכויעקבשזהו בחינת וישכן ישראל בטח בדד עין ', אתה סתר לי וכו) לב
שיבני ולבדד לבטח ת' אתה הבחינת כי ) דברים לג(

בחינת , ידי בחינת בדד שעל). תהלים ד(
כי . כן ישראל בטח תמידוידי זה ש על, דדותוהתב

יתברך שהם '  לגשת אל הומי זה ערב את לב
 לא )שם צא(בבחינת ,  יתברךומסתירים עצמן אצל

רק ' וכו' מם וכוותירא מפחד לילה מחץ יעוף י
'  כי אתה הבעיניך תביט ושלמת רשעים תראה

נם ומים מעכי הם ׂש. נךומת מען ׂשומחסי עלי
דדותם וידי התב  יתברך עלוודירתם ומבטחם אצל

סקים לסלק מחשבתם מכל ההבלים של זה ושע
  .נם אליו יתברךולם ולבטל רצוהע

נתן וותרגום י, יתחשב לא יםוובג: וזהו
שאינם , מתערבין לא ובנימוס עממיא: וירושלמי

כבים ואחר רבוי כלי ובדי כו העדפין אחר נימוסיור
רק . ושארי דברים המרבים הבל שלהם' בית וכלי כסף ותכשיטין וכו

בים ות טונופכים שיחם ברצודדים ושותם מכל זה ומתבומסלקים כל מחשב
  .וכסופין חזקים וגעגועים נמרצים אליו יתברך

ת ולשער יקרת קֻדשת כל ומי יוכל למנ, יעקבמי מנה עפר ) שם(וזה 
ן לבתי ולכים לדברים שבקֻדשה כגורכים על העפר כשהוה ופסיעה שדפסיע
דדות וך שיחם בהתבת ולקבל פני רבם דקֻדשה ולשפֹות ולבתי מדרשוכנסי

רסים על העפר נעשים תקונים ושמכל פסיעה ופסיעה שד, יתברך' לפני ה
הלכות ברכת . (תם ולשערםולים למעלה שאי אפשר למנוושעשועים גד

  )אות פז, 'ההלכה  - השחר
  

  )כו,  מחלוקת ומריבה– עצותלקוטי (

. זכות-צריך לדון את כל אדם לכף  �                                                
צריך לחקֹר למצֹא זכות בהם במה שחולקים , אפילו את אלו החולקים עליו

או שיהיה מפלה להחולקים , זה יוכל לבטל המחלוקות לגמרי-ידי-ועל, עליו
 ).סימן קלו, 'ן א" מוהרלקוטי(

שאזכה לדון את כל האדם לכף , עזרני והושיעני, אבי שבשמים...   ���� 
בֻכלם אזכה , אפילו החולקים עלי ועל צדיקי אמת והמבזין אותם, זכות

, ים באמת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכהיואזכה לק. למצֹא זכות וטוב
, טל כל המחלֹקת שבעולםבאֹפן שיתב. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו

אדון , מלא רחמים. ויהיה נמשך שלום גדול ואחדות בין כל ישראל באמת
 בפרט ,שבעולם המחלֹקת כל נמשך מהיכן ,יודע אתה ,והשלוםהאמת 

אשר כמה , המחלֹקת שנתהוה בדורותינו בין התלמידי חכמים ואנשיהם
  האמת  ה וגל , ועליהם עלינו  רחם    . הזאת המחלֹקת  ידי -על שקעו  נפשות 
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באֹפן שיהיה אחדות ושלום , ברחמיך, ועשה את אשר תעשה, לאמתו בעולם
, חס ושלום, ואם המחלֹקת .אשר בנו בחרת, גדול בינינו ישראל עמך הקדוש

ובשביל זה חלק לבם , מחמת שאני רחוק מקֻדשתם של החולקים עלי, מצדי
תשובה וזכנו ברחמיך הרבים לשוב מהרה ב, רחם עלי למען שמך, מאתי

שלמה לפניך באמת עד שאגיע לקֻדשתם ומעלתם של כל ישראל הגבוהים 
שאגיע למקומם באמת ואתאחד עמהם , ממני במעלת קֻדשתם וטהרתם

ואם הדבר בהפך שמחלוקותם עלינו הוא מחמת שהם  .באמת ושלום גדול
. רחוקים ונמוכים מאתנו ועל כן הם מתקנאים ומתגרים בנו וחולקים עלינו

. וזכנו לדון את כל החולקים תמיד לכף זכות, עלינו למען שמךרחם 
אפילו במה , איך למצֹא בהם זכות וטוב, ברחמיך הרבים, ותלמדנו

עד , באֹפן שנזכה להעלותם ולהכניסם בכף זכות באמת, שחולקים עלינו
באֹפן שיתבטל המחלֹקת , שיתאחדו באמת בתכלית האחדות בשלמות

  . ך מחלֹקתיחד אין שיכי בא, מעלינו ומכל ישראל
ותשים בלב החולקים ומתנגדים אל האמת שישובו ֻכלם משנאתם  ���� 

האמת , כמו שנאמר, ומחלוקתם וימשכו עצמן תמיד אל האמת והשלום
ומתגברים , וכל השונאים והחולקים שאינם חפצים בשלום. והשלום אהבו

ד תכניעם ותשפילם ע, ואינם חפצים לשוב אל האמת, להחזיק במחלֹקת
תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק "לם יפלו ולא יקומו ֻכ, עפר

יבשו יכלו שוטני . כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות' יכרת ה. בגאוה ובוז
יבשו ויבהלו מאד כל אֹיבי ישבו יבשו . נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי

יודע כמה וכמה כי אתה , ושים שלום בעולם, רחם עלינו למען שמך". רגע
ועשה בנפלאותיך , מלא רחמים, רחם, רחם. מזיק המחלֹקת לישראל

ויֻקים מהרה מקרא . באֹפן שתמשיך שלום בעולם באמת, ונוראותיך
שלום רב לאוהבי , ךיורב שלום בני' וכל בניך למודי ה ":שכתוב

. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. תורתך ואין למו מכשול
למען אחי ורעי . וה בארמנותיךיהי שלום בחילך של

אלקינו אבקשה טוב ' למען בית ה. אדברה נא שלום בך
עֹשה שלום . יברך את עמו בשלום' עֹז לעמו יתן ה' ה. לך

  ישראל כל  ועל   עלינו   שלום  יעשה  הוא  במרומיו 
 )תפילה קטז מתוך –' לקוטי תפילות א (":ואמרו אמן

  
  )טכ  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

 עתה שחזרתי ,והנה...  ☺                       
 זכיתי שהייתי כמה פעמים אצל רבנו ,בולנעמיר

צם ו ובע, השנהראשדם ו לברכה קונוזכר
ת ות נפלאורולה לפנינו תיף על פי כן ג אוחלישות

  .ף ואין תכליתות הרבה עד אין סוהמחיין נפש
סטרהא ו נגמר בא, השנהראשך לסמו

 והביא ,ן"הרו מש לקוטיו הקדוהדפסת ספר
 ראו עינינו ושמחו לבבנו ,לם לפהל ֻכ"האיש הנ

- בין אנשייעקבוהאירו פני תבל ונתחלקו ב
  .לםומנו ובכל העושל

 וצם חלישותויל מחמת עיב לטו נסע על פי ר,אחר שבא מלמברג
 ופעם אחת ;תוראות ונות נפלאורות אלו לטיול שמענו כמה וכמה תוובנסיע

 ,מאד ותו ושבח א, שנדפס בסמוךו הספר שלנייןע ודבר עמי מ,ונסעתי עמ
 עד שיהיה שגור בעל פה מאד ותוד או צריכין ללמ, מאחר שכבר נדפס:ואמר

 צריכין : ענה ואמר,כך- ואחר.)ו"ן שמ"הרוחיי מ(ם אחר ואר במקו כמב,'וכו
תי ו ואחר כך בהי!ןוראשתר מהוד יוד ספר אחד שיהיה נאה ויפה עולחבר ע

נתגלגל , ור לביתות על העגלה לישב עליה לחזוקש לעלי בשדה וכבר בועמ
ואיה השה "ראה על פסוק ורה הנולה לפני התישה שגו הקדוך שיחתומת
ת ו ומחיה נפשמאד מאדוהיא עֻמקה , )ב"יסימן , לקוטי תנינא ("להולע

ן יאר למעיוכמב', לם וכוותם לחיי עו לחימאד מאדת ול תחתיומעמקי שא
ו מה שזכני השם יתברך לחדש ולבאר בדברי ש ובדברינו הקדושם בספר

  .ין שםי ע,זאתרה הוהת
 זה יהיה לך על הספר : ענה ואמר לי,ו לביתוואחר כך כשחזרתי עמ

 עתה ,ל"כנ' ד לחבר ספר שני וכוולה שצריכין עיינו מה שאמר תחי ה,השני
ק ותר לעסותי ביוזק אי ובזה ח,העיר אזני שיש לי התחלה על זה הספר השני

 וכן היה עד שזכיתי ;שיםודושיו הקדיב כל חוות והתאמצות לכתבזריז
ם שבא מלמברג ו כי מי,ן תנינא"הרוש לקוטי מודושיו ספר הקדילחבר מח

דם שהיה ו כי מק,דושיויב בעצמי כל חו לכת,תוגע בכמה יגיעיֻהכרחתי להתי
ת כתבתים לפניו ורו וגם כל התודושים שכתבם בעצמיבלמברג היו כמה ח

, כתבתי לפניו כלל ולא  דברוכתב בעצמ לא ל אחר שבא מלמברג אב,ל"כנ
ת ורותיו שלא בפניו ובפרט התורודם שכתבתי תות קורק היה לי כמה יגיע

 השנה ושבת חֻנכה ראש בוכמ, ת שאמר בזמנים הקבועים לקבוץוהאֻרכ
 והשם יתברך עזרני ,מאדל ות שנאמרו באריכות נפלא בהמשך גדוושבוע

ת אחר ורוב המשך הדברים מהתור עמי רווהטרחתיו שיחז ושהעזתי פני נגד

 ואחר כך הבאתים לפניו , ואחר כך כתבתים שלא בפניו,שאמרם ברבים
דם ות קו וכל מה שעברו מניע, והוטבו בעיניו בעזרת השםווהראיתים ל

 שעזרני ,תן ליעף כחו אי אפשר לספר ברוך הנ,רהורה ותושכתבתי כל ת
ים מעפר דל י ברוך המק,ת כאלהורוהספר תב על ובדרכיו הנפלאים לכת

ת ולזכ, מיןו דברים שכסה עתיק י,ראים כאלהוב דברים נות לקבץ ולכתולזכ
  לם ועד ו תמיד לעות ברוך הוא ומברך שמורורי דובהם את הרבים לד

 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
רבי ישראל רי הפטירה של וגם החלום שהיה לי אח...   �                    

אני ראיתי , כמו הרים, גדולים כאלה הייתי בים והיה גלים... )קרדונר(
עוד כמה , אוי וי: "ואמרתי, והוא הלך בכעס ישר אלי, שהולך הר של מים

וכך , אין שום תקווה, מותאאז אני ? מה יהיה ממני, רגעים הוא יגיע אלי
הוא , הולכים להרוגכמו ש, והלך להרוג אותי, בחיפזון, הוא עלה בכעס, היה

שאני עולה , אבל ראיתי שאני עולה על ההר, והייתי מיואש לגמרי, נפל עלי
יכולתי לנשוף ,  ונשארתי בחייםראשעד שהגעתי לסוף והוצאתי את ה, במים

מה יהיה , גל חדש, אבל אני רואה שהולך הר חדש, אויר ונשארתי בחיים
, הוא הולך אלי, אותישואל  לא הוא, בכל פעם מתרחש נסים ולא ?עכשיו

עד שהוצאתי , וגם כן היה נס שעליתי במים על ההר,  הר חדש,הוא נפל עלי
אבל הים , ברוך השם שני פעמים, ונשארתי בחיים,  מן המיםראשאת ה
הייתי , אני  הרגשתי הסכנה? מה יהיה ממני, הולכים גלים חדשים, רועש

אני , אני עולה על ההר, אני עולה על הגל, אני רואה נסים, ל פעםבכ, מיואש
ואני נשאר ,  ושואבראשעד שאני מגיע לסוף ומוציא את ה, עולה מהמים

  .בחיים
יופי , בניין כזה, רחוק ממני לא ,פתאום אני רואה בניין גדול בים

, "?בים יש בניינים? איך אפשר דבר כזה": אמרתי, כזה
ופתאום אני ראיתי , רק הגלים, ראיתי כלוםלא , פתאום
  ? איך אפשר: "היה לי תמיהה, ניין מפואר וגדולבים ב

  אולי אני ,  שאזכה להינצל מהים,חשבתי אולי זה רמז 
יכולתי  ולא עשיתי מאמצים גדולים, גיע לבנייןא       
ובא גל והוא סחב , ואני הייתי כמעט על יד הבניין, להגיע לבניין

הוא , אין שום אפשרות להגיע לבניין, ונתרחקתי מהבניין, אותי
 עשיתי ,עד שזכיתי... ואי אפשר לי להגיע לבניין, יעל יד

מעקה בה לנגוע הצלחתי עד ש,מאמץ עליון כזה
 ,מעקההשיכולתי להחזיק בכרק  ...ןישל הבני

אני יכול לעלות על  , ברוך השם,הרגשתי עכשיו
 עליתי היה מדריגות , יש לי תקווה,המדריגות

מעקה ועליתי בשמחה ה והחזקתי ב,הרבה
 והיה לי ,ה בלי שיעורוגע היה שו כל ר,גדולה

  .סכנות כאלהמ אני זכיתי לצאת ,שמחה גדולה
 ,עליתי על מדריגות עד שהגעתי בסוף

 , פתחתי את הדלת ונכנסתי,יןידלת של הבנהל
ם עצד השני היה קיר הומ,  מצד אחד היה חלונות יפות,פרוזדורוהיה 
 ,בכוונה לא ,פתחתיולא  ונה ורציתי לפתוחראש את הדלת העברתי, דלתות
 יש ,עכשיו אני אפתח, חשבתי, אז ,"?פתחת לא  מדוע?מה זה" :אמרתי

 לא מדוע"והייתי בכעס עלי  ,פתחתילא כן הגעתי לדלת ו  וגם,דלתות הרבה
 עד שהגעתי ,פתחתי ולא  הדלתות ורציתי לפתוחכל עברתי את ,"?פתחת

, יתי חדר פתחתי ורא, אז פתחתי וראיתי חדר,ןידלת האחרונה של הבניהל
 חן , לבן כזה, ועל הכסא יושב זקן גדול וזקן יופי כזה,יש שמה שולחן וכסא

 מן , הפנים שלו היה חן כזה שלא רואים בעולם הזה,ו וגם הצורה של,כזה
איך יש לי מקום פה להיות " , ונפלתי בדעתי,מאד  התביישתי ,מתיקות כזה

 ,זקןה לתת שלום לרציתיו ,מאדתביישתי נ ,"? ולראות זקן כזהבחדר הזה
 איך יש לי עזות, רחוק כזה ואני ,נפשי לתת לו שלוםב עוזמצאתי  לא אבל

 את הושיט את היד ונתן לי שלום ולקח ליהזקן   אז?,לתת שלום להזקן הזה
 והוא המשיך ,שלום עליכםב ו,היד והחזיק את היד באהבה גדולה ובנענוע

 ,היה לי עזות כזהלא  ,התקרבות כזה,  שלום,והחזיק אותי באהבה גדולה
  !ונתעוררתי,  אז קיבלתי את זה?, יכולתי לעשותמה, אבל הוא עשה את זה

עד היום אני רואה את הפנים שלו כמו שראיתי , זכרתי את כל החלום
 אבל כמו שראיתי את הכסא , לפחות הצורה, בדרך הטבע חלום נשכח,אז

כמו שאני רואה עכשיו  , אני זוכר את זה,ם הזקן מעליו והתיאור של הפניםע
 ! מי זה היה הזקן, אני רוצה לדעת, היה לי געגועים והשתוקקות,ת זהא

 :מחשבהבוחשבתי ,  ואמרו לי, נרדמתי,מתוך געגועים ?אולי אליהו הנביא
 ,"? מי זה הזקן, אולי אני אמצא שמה איזה רמז,אני אקח ספר ואני אפתח"

 "ן"חיי מוהר"ה היה ספר  ז,תעוררתי ולקחתי ספר ופתחתינ ,וככה עשיתי
  שרבנו, פתחתי את הספר על הסעיף הזה...ותנם שני והעיני,וןראשמדפוס ה

ידעתי כבר אז  ," אני אתראה אליו בדמות זקן,מי שיזכה"הקדוש גילה ש
  ...חלום טוב כזה! שהזקן הוא רבנו
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