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כי המשכן , 'מעשה העגל'שנצטוו אחר  'מלאכת המשכן'וזה בחינת 
ידי הבקשה  כין למצֹא עלושז ‡È‰בחינת , הוא בחינת הקֻדשה הגבֹה

לכין נע ונד וקין מן הקֻדשה והופוש שמחפשין ומבקשין בעת שרחיוהח
ל בחינת ותה כביכים ואז היוקביעות מק והיה ללא  ןכי המשכ. ומֻטלטל

ם אשר ישכן שם ורק במק, ודום כבודע איה מקונולא  הקֻדשה מֻטלטלת
לא  כי אלמלא', ויש אשר יהיה שם הענן וכו. הענן שם יחנו בני ישראל

ם וקביעות מק עיקרישראל מיד ששם  חטאו ישראל היו נכנסין לארץ
ת שהם וכי שם כל העשרה קֻדש, יתברך ודוהתגלות כב עיקרושם  וקֻדשת

ידי  אך על, יתברך ודולם בשביל כבות שבהם ברא העובחינת עשרה מאמר
ונפלו מאֹד , ת המֻטנפיםומושהוא מק, דה זרהושחטאו בעגל שהוא עב

 על, ל"ידי בחינה הנ כן היה תקונם על על, יתברך מאֹד ודוונתרחקו מכב
דה ופלין לעבולו אם ניין את עצמן אפידי זה מחי שעל, ל"ידי בחינת איה כנ

  . ל"ת המֻטנפים כנומושהוא מק, זרה
יתברך שיבנו משכן ' וזה בחינת מלאכת המשכן שצוה ה

ידי  אשר על, מכסף וזהב ונחֹשת ושאר חפצים של חֹל
ודי : "שכתוב וכמ, רבוי הכסף והזהב עשו את העגל

' וצוה עליהם ה. י שם"רש רשישפ וכמ" זהב
יתתקנו ושיחפשו  וקלקלו ביתברך שבמה ש

יקא וכל איש יבקש יויבקשו הקֻדשה שם ד
ויביא ' כסף וזהב וכו וויחפש אם נמצאו אצל

יקא בנו יידי זה ד ועל ,למלאכת המשכן ותוא
. םום למקואת המשכן שהלך עמהם ממק

, קנה קֻדשה גבֹה שם, ם שעמד שםוובכל מק
 הגים בביתוהגים שם כל הדינים הנווהיו נ

ם שעמד וכנס למקיזר היה אסור לו. המקדש
כך כשפרקו את  ואחר. שם המשכן וכל הדינים

לו יהמשכן משם היו ֻמתרים כל הזרים ואפ
כי זֹאת הקֻדשה הוא בבחינת , טמאים לכנס לשם

הוא קֻדשה גבֹה  כי, ודום כבובחינת איה מק, איה
ם ורק במק, איה ומוונעלמת מאֹד עד שאי אפשר לידע מק

  . וכין שיתגלה קֻדשתושם ז, פושיהבקשה והח יכפ וכין למצאושז
 ודום כבוכי הוא בבחינת איה מק, ם קבועוהיה להמשכן מקלא  כן ועל

. ל"כן נבנה המשכן מכסף וזהב ושאר חפצים שהם עסקי חֹל וכנ ועל. ל"כנ
ממשכן , ת שבהם כלולים כל המשא ומתן והעסקיםוט מלאכ"כן ל ועל

, נת הקֻדשה הגבֹה שהיא בחינת איהכי קֻדשת המשכן הוא בחי, גמרינן
ת בכסף וזהב ושאר וט מלאכ"שזאת הקֻדשה נעלמת במשא ומתן ול

  )' ז-'  הלכות גביות חוב מהיתומים ג-לקוטי הלכות . (ל"חפצים כנ
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וזה בחינת מעלת יקרת קֻדשת הבית המדרש שהוא מקדש מעט שזהו 
המקדש נחרב  שהבית ,ף אריכת הגלות הזהקיום שלנו בתֹק עיקר

 ות כמות ובתי מדרשוידי בתי כנסי קיומנו הוא על עיקרתינו וונוובע
 ,ת ואהי להם למקדש מעטותים בארצווכי הפיצ :)יחזקאל יא(שכתוב 

כי בבית המדרש שם . תות ובתי מדרשול אלו בתי כנסי"תינו זוודרשו רב
מרבן כדי להמשיך  ששמעומתקבצין התלמידים ומעידים ומספרים מה 

ת ות ובתי מדרשוקֻדשת הבתי כנסי עיקרו. שה לנצחוהקד והשארת
 עיקרכי . במדבר אחר מעשה העגל משהנמשכין מבחינת המשכן שעשה 

 משהכי זה  :רבנו ואמרו משהד וידי הפגם שפגמו בכב חטא העגל נמשך על
בעל דבר תם הולו לפי טעותם שהטעה איכי אפ. וידענו מה היה ללא  האיש

חס  ,לריק והיה יגיעלא  היו צריכין להאמין שבודאי ,משהשכבר מת 
א ווהיה להם לב. בה אצל תלמידיווובודאי השאיר השארה ט. םוושל

תם בדרך הישר כפי מה וליכו אוולבקש מהם שי' שע וכוולאהרֹן וליה
  . רבן משהשקבלו מ

ב רב בהמעשה הזאת היו הער עיקרכי ה. בחרו בהאמתלא  אבל הם

והיה טינא בלבם עליו ובקשו עלילה לפרֹש מאחרי  משהששנאו את 
קום עשה לנו  :באו לאהרֹן ואמרו ,משהכן תכף כשסברו שמת  על. םוהמק
כי בודאי . 'ידענו וכולא  האיש משהכי זה  ,ם אשר ילכו לפנינואלקי
דה וידי זה באין לעב שים עלורשין מהצדיק האמת ומדרכיו הקדוכשפ
וראה את  משהכן כשבא  ועל. ידי זה למעשה העגל על ן באו אזכ ועל ,זרה

 וכך כשיגיע זמנ לו אחרישאפ ,כך להמשיך תקון עסק אחר ,כל זה
  . תורורי דולד ויהיה נשאר זכר ,להסתלק באמת

ששם המשיך השראת . כך וזהו בחינת מעשה המשכן שעסק אחר
עשה המשכן היה כי כל מ ,ת אלֹקותוינו בחינת השגייתברך דה ושכינת

 בחינת המשכן היה שעל עיקרו. ת אלֹקותובחינת כלים וצמצומים להשג
לו כשישראל נעים ונדים בגלות שהוא בחינת ישאפ ,ידי זה המשיך תקון

ת וידי בתי כנסי ת אלֹקות עלוגם אז יהיה להם כח להמשיך השג ,מדבר
 משהבחינת המשכן שעשה  ,ת שהם בחינת מקדש מעטוובתי מדרש

ם וינו מקידה ,ם המנוחהומק עיקרהיה לא  ששם פי על שאף. רבמדב
 על אף', באתם עד עתה אל המנוחה וכולא  כי :שכתוב והמקדש כמ הבית

המקדש ששם  לין להמשיך לשם קֻדשת הביתוכן יכ פי
כן  ווכמ. ידי תקוני המשכן שעשה על ,השראת השכינה

ר להמשיך ות שיהיה כח לישראל בכל דורוקן לדית
ת ובתי והמקדש בכל בתי כנסי  ביתקֻדשת

כן הם נקראים  שעל ,ת שיעשו בגלותומדרש
 הלכות נזיקים - לקוטי הלכות . (מקדש מעט

  )ד" י-' ד
  
f  ‰˘Ú˙ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡Â ... )א,כו'( 

ת בתפלה מאֹד מאֹד וצריך האדם להרב
אה שמתפלל ולו כשריואפ. כל ימי חייו

ת והבלבולים ווהתאו, נענה והרבה ואינ
כן  פי על אף, תרו עליו בכל פעם בימתגברים

רק , םוחס ושל, תיו הם לריקואל יטעה שתפל
וכל תפלה , לםוידע ויאמין שאין שום דבור נאבד לע

אמת  והצדיקי, שה רֹשםוע ונולבין ק וושיחה בינ
נים ינים מהם בניות ובות והשיחומלקטים כל אלו התפל

  . ין המשכןיבחינת בנ, נפלאים
, יהיה איך שיהיה, ק הרבה בתפלה ושיחה תמידוצריך כל אחד להתחז

ואז יכמרו , ין בשלמותית יהיה נשלם הבנוידי רבוי התפל עד אשר על
  . וירחמהו' וישב אל ה, בשלמות ותורחמיו יתברך ויקרב א

תיו וידי תפל אל יטעה שעל, איזה ישועה וכשיהיה ל, כן פי על אך אף
פי  על ואף. יתברך וחסדרק ידע שהכל רק ב, בים פעל זֹאתוומעשיו הט

, ל"דעים שאי אפשר לנו לפעֹל הישועה השלמה בתפלתנו לבד כנושאנו י
ואז , ת בתפלה בכל כחנוולהרב, ת את שלנווכן אנו צריכין לעש פי על אף

  . וב למען שמושיענו בקרווי ויכמרו רחמיו יתברך ויעשה בחסד
לע ות קושצריכין בתפלה להי, ם אחרווגם זה בכלל מה שמבֹאר במק

ינו שלא יה, לשמֹאל וינו שלא יטה לימין איה, יחטיאולא  אל השערה
מחמת שזה כמה , םוחס ושל, ת הם לריקושהתפל, םוחס ושל, יטעה

, מרווכן אל יטעה ל; טה לשמֹאלושזה בחינת נ, שעיםועקים ואינם נושצ
 אם, לבד והישועה הוא רק בחסד עיקרמאחר ש, ת בתפלהומה לנו להרב

  . טה לימין שלא כראויושזה בחינת נ, ורק על חסדכן נסמֹך 
כן  פי  על ת בתפלה מאֹד תמיד ולידע אףוכי באמת צריכין להרב

כן אנו  פי על ואף, ושאין אנו כדאי לפעֹל בתפלתנו כי אם בחסד, האמת
והשם יתברך יעשה את , ת בתפלה תמידות את שלנו להרבוצריכין לעש

 - לקוטי הלכות  (.ושיענו מהרה למען שמווי ולמענ ווימשיך עלינו חסד ושל
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 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן רא ערב שראלי' לזכרון נצח מורינו ר



  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

הם  ,טיפשים הם" ,העולם צוחקים מאתנו...   �                       
ק רבנו  אבל יש צדי?איך אפשר לנו לדעת דבר כזה ,דברים כאלה אומרים

כל מה שגילה וכל ענייניו  ,כל דיבור שיצא מפיו ,נס שהוא כולו ,רבי נחמן
כי , זה הכל נוגע להגאולה ,וכל נפש שמתקרב אליו וכל ספר שמדפיסים

זה  ,הוא הגאולה .."נ נח נחמ" ,וזה מרומז בזה המכתב ,הוא עיקר הגאולה
כל הנסים  !הוא זה השיר ,זה שיר של חסד שיתנגן לעתיד, השיר שיתנגן

לא  אבל ,כתוב בתורה הנסים של מצרים ועוד נסים, היו רק בזמנם
 ,נס כזה ,אבל זה חי וקיים ,אנחנו מאמינים בתורה שהיה נסים ,רואים

ואיך אני פתחתי את הספר  ?ואיך הוא בא להספר ?איך הוא בא לטבריה
 ,רואים פלאות כאלה ,ורואים השגחה כזו בעיניים ?והיה שמה מכתב

עליך אמרתי  ":על ישראל בער ,ורבנו הקדוש כותב עלי , מן הטבעלמעלה
: רבנו הקדוש אמר זה, "מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען

הוא הבטיח שלא יכבה  ,"מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען"
עליך אמרתי מיין פייעריל  ","עליך אמרתי": אז זה שאמרתי ,האש שלו

 אם היה איזה ...הכל פלא ,זה פלא ,"טליען ביז משיח וועט קומעןוועט 
איך  ,ואני מכיר את עצמי ,אבל איש פשוט כמוני , למדן וצדיק,גדול הדור

להתקרב  ,הוא קירב אותי מקודם לרבנו הקדוש ,הוא לקח ישראל בער
 ,המכתב ואחר כך עניין ,כזה בגבורה, לרבנו הקדוש במסירת נפש כזה

איך הוא , חתיכת נייר דק ,הוא נמצא בעולם, הוא חישישים שנה ו
וחתיכת  ,גם בן אדם שישים שנה הוא כבר איש זקן ?מתקיים שישים שנה

וגם הוא היה ? איך הוא נמצא בעולם ,נייר הוא חי שישים ושלושה שנים
החזירו  והם ,אני שלחתי את זה לפולניה לפני המלחמה ,בסכנות גדולות

  ...ואני קיבלתי אותו בדואר ,לי
 ,שום פרסום, כלום עשה ולא ,המכתב הוא שישים שנה היה יושן...

אני באתי  ,הנני" :אומר והוא ,לאט לאט, ואחרי שישים שנה הוא נתעורר
 "... לתקן העולם ,עכשיו

יברך  שהשם יתברך ,אני מברך אתכם בכל לבי...
קר והעי, בכל מיני הצלחות ,אתכם בכל מיני ישועות

שנזכה להתקרב להשם יתברך באמת אנחנו 
שנזכה  ,עם ישראל ודורותינו וכל, וזרעינו

לחזור  ,לחזור לתורה ,לתשובה שלמה
על ידי רבנו  ,בוודאי ,והכל יהיה ,לאמונה

  ...ככה הוא גילה ,רבי נחמן
  

 

  )ז"פ מכתב -' אי הנחל ֵּבִא(

  .ה"תשכ' ד אדר א"י, ה"ב  �
 ישראל אשר כל, ד לבי וחיותיולכב

 ובכל מיני חן ואהבה על אשר לבש את עצמ ומפארים ומפליאים בשבח
ת ולהרים ולמובכל הע' ר מלחמה לגדל ולקדש שם הובעֹז ורוח גבורה כגב

שזכה  ואשרי חלק, ייםוישראל לעיני כל הג וד עמווכב וד שבת קדשוכב
  .ם וכל טובוחיים אֻרכים ובריאים ושל. לכך

פלאה האהבה האמתית בלי שום לגֹדל ההתקשרות והאהבה הנ
' אשר עשה ה, לםואהבה שהיא יחידה בע, תערֹבת סיג ופסֹלת כלל וכלל
ב אליך מאֹד ונמשך אחריך ולבי קר, ליםוביני ובינך בנסים ורחמים גד

ם ותך תמיד בכל יואה אועד שאני ר, לה וגעגועים נמרציםובתשוקה גד
 עצמי ממך ולפרֹד ל לנתקוכי מחמת האהבה החזקה אינני יכ. ובכל עת

ואני . תך תמידול כלל שלא אראה אול לסבוואיני יכ, מחשבתי מאתך
ך חמימות ועמקות נשמתי ות מתונית ותחותך באמרי פי בתפלומחבק א

ת ות אמתיובות טוויתן לך עצ, בים ואֻרכיםוחיים חדשים ט' יתן לך היש
מך שתקשר עצ, שתצליח הצלחה נצחית עיקרוה, ויצליחך בכל אשר תפנה

 ,לםוו בעין חזק במסירת נפש לראש ֻמבחר האמת הנמצא עכשובאמת ברצ
שרק בזה תלוי , לםוידך יתפרסם ויתגלה האמת בכל הע- עד שתזכה שעל

  .לם בשלמותותקון הע
ל והראש שיש ולה הוא משפיע הארת האמת ללב הגדייתברך בתח' ה

ר עד שמגיע לכל וכך מתפשט הא-ואחר, דעת רחבה ונפש חכמה ול
  .לםוינו ללב כל ישראל ולכל העיה, בריםהא

מח וגדל תמיד והוא צ, משיח משהר הצדיק האמת שהוא בחינת וא
לה ורח ועורק הוא צץ ופ, מד כללוע ור ואינור ודום בכל דום ויובכל י

להחזיר  וף יגמֹר את שלוף סוציא פרח ויצץ ציץ עד שסומדרגא לדרגא ומ
ר ושלמות התגלות א עיקרו. 'לם את הלם למוטב עד שידעו ֻכוכל הע

ידי זה -שעל, ידי מלך המשיח-לם יהיה נגמר עלוהצדיק האמת בכל הע
  .לם בתכלית השלמותויתקן הע

  .המצפה תמיד לישועתך בזה ובבא, הבך ועבדך הנאמןוא
‡ ·„ Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ‰Â¯Ò„  

  )'אות ה,  עצה–לקוטי עצות  (

, תקון העצה היא על ידי צעקת הלב�                                                 
ועל ידי זה חותרין ומגלין עצות  ,מעמקא דלבא' שצריכין לצעֹק אל ה

, האמונה הקדושה וזוכין לרפואה ועל ידי זה גדלה ונתקנת ,עֻמקות
 ).ב"א מ"אמונה מ(ונתתקנין תקונים גדולים הרבה 

 באמת זכנו לצעֹק אליך, מלא רחמים רבים, קדוש, אנא נורא ...���� 
כאשר , מעֹמק הלב מעמקי עמקים כאשר אנחנו צריכים לקרֹא אליך עתה

עזרנו . את כל נגעי לבבינו של כל אחד ואחד בפרטיות ,נגלה לפניך אדון כל
באֹפן שנזכה , בקול דממה דקה, בקול עמֹק באמת ,לצעֹק אליך מן הלב

לעורר עלינו פלאי רחמיך וחסדיך וחנינותיך וישועותיך והצלותיך 
עד שנזכה לעורר ולגלות עצות אמתיות עצות , הנפלאות והנוראות מאֹד

מאֹד בעוונותינו  שנלכדנו בו, עמוקות מתוך עֹמק החושך אפלה הזאת
, עושה גדולות עד אין חקר, כי אתה עושה נפלאות גדולות לבדך, הרבים

ומוציא לאור , ואתה גולה עֻמקות מני חושך. נסים ונפלאות עד אין מספר
ותשפיע עלינו ותגלה , עשה עמנו פלאות, הוציאני מאפלה לאורה. תצלמוו

  . זה-ידי-באֹפן שנזכה לגדל האמונה הקדושה על, לנו עצות מרחוק
וחננו מאתך חכמה בינה ודעת , ורחם עלינו ברחמיך הרבים���� 
באֹפן שנזכה לחתור ולגלות המים שמהם גדלה האמונה הקדושה , דקֻדשה

 ,אנחנו וכל עמך בית ישראל ,שנזכה ֻכלנו. איששהם מים עֻמקים עצה בלב 
ותתקננו בעצה טובה , לגלות ולהאיר עצות עמוקות מתוך עֹמק החושך

  . ותשפיע ברחמיך עצות טובות בעולם, מלפניך
שלא יפלו , ותציל אותי ואת כל עמך ישראל מספקות ובלבולים���� 

לעצות רק תמיד נזכה במהירות ובנקל , עלינו ספקות בשום דבר שבעולם
בגוף ונפש , בגשמיות ורוחניות, כרצונך הטוב, עצות אמתיות, שלמות

באֹפן שנזכה להצליח הצלחה האמתיית והנצחיית בזה העולם , וממון
ונזכה . לילך בדרכיך הטובים ולהתקרב אליך באמת ובלב שלם, העובר

 ":בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני", לקיים עצותיך האמתיות והנכונות
  )'ה  מתוך תפילה–' פילות בלקוטי ת(

  
  )ד" סימן ס–ת "ימי מוהרנספר (

ל מספר על "רבי נתן ז[                      
  ] הסתלקות רבנו הקדוש
כב על וש ודוובע ... ☺                  

ל בעיר שיש ול רעש גדוק נעשה ,ומטת
והיה אז רוח , וב הסמוך לביתושרפה ברח

 שכיח רא מאד אשר איןול ונוסערה גד
ממש היה מפרק הרים ומשבר , וגמתֻד

נפלה  וכה שעשו אצל ביתוהֻס, סלעים
קף התגברות הרוח ואז בתֹ, דל הרוחמגֹ

ולא  לם אל השרפהוב העל וברחו רֹ"יתה השרפה הניער הולך וסושהיה ה
ד ֵרָּפֶאלא  ואמרתי בלבי שאני בודאי ,תות בנפשי מה לעשויכלתי לשית עצ

ת ום השרפה לראואך לעת עתה רצתי גם כן למק ,ממנו יהיה איך שיהיה
די רץ לשם וובע, יסתלקלא  כי הבנתי שבשעה קלה זאת ,מה נעשה שם

 ,קף רוח סערה כזהע האש בנס נפלא בתַֹקְׁשִּתַו וחמל השם יתברך על עמ
שקעה  ,דיעו לי שברוך השםום השרפה והותי רץ למקובי אנשים בהי ופגעו

   .שהוהקד ודנו עליו אצל מטתוחזרתי אליו ועמ ,מהוהאש במק
ב אל ווכשראו שקר, ודווהבית מלא אנשים רבים מישראל שבאו לכב

 ,מרים על הצדיקיםומר עליו מעבר יבק הפסוקים שאוף התחילו לוהס
רבי רבי על מי  :ק מאדת ולצעֹווהתחלתי לבכ ,ועוואחר כך נדמה שנג

 ,ראים אלינוו הנופניו ורר והחזיר ראשולנו ונתעוושמע ק .תנוועזבתם א
וע וויג ,נתמהמה הרבהלא  ואחר כך .םוחס ושל ,זב אתכםואיני ע :מרוכא

נקי וזך וצח בלי שום בלבול כלל , להואסף אל עמיו בקֻדשה ובטהרה גדיוי
ב מדים שם רֹווכל הע ,ראוהדעת נפלא ונ בישוב ,נהובלי שום תנועה מֻש

לם אמרו ֻכ ,סקים בזהולי השמשים העושה וכל גדואנשי החבורא קד
 ,לםוראו מעלא  אבל הסתלקות כזה ,שכבר ראו כמה שמתו בנקיות ובדעת

אין לנו פה לדבר כי לית  ואבל בעצם הסתלקות ,וכל זה היה לפי דעתנו
שים ועל ידי ספריו הקד וומי שיבין מעט מגֻדלת ,מחשבה תפיסא בזה כלל

דבר כלל יבין שאי אפשר ל', וכו' ת והספורים ששמענו ממנו וכוווהשיח
 ,הוויהיה כמולא  הווהיה כמלא  אשר ,רא כזהודוש נימהסתלקות פלא וח

מה נאמר ) ו"רמ –ן "הרוחיי מ(ם אחר וכאשר אמר בפרוש כנרשם במק
 ,שהוהקד ות בשעת יציאת נשמתושזכיתי להי ,'ומה נדבר מה אשיב לה

  ...מלא אתינא לעלמא אלא בשביל דא די אל
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