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 [‡ÔÎ˘Ó‰ È„Â˜Ù ‰Ï  ...)א"כ ,ח"ל( 

יתברך והקדים לנו רפואה למכה וצוה ' כן חמל עלינו ה על... 
. המקדש ת של הביתו כל הקֻדשות את המשכן שיש בולישראל לבנ

 להמשיך תקון נפלא כזה שיהיה משהשלמד ל,  עמנווובזה הפליא חסד
ם נחש ומדבר שמם מקהמקדש גם בהלכם ב ח להמשיך קֻדשת הביתכֹ

  כשיחרב הביתאפילו ש,תורוובזה המשיך תקון לד. 'ושרף ועקרב וכו
ידי  המקדש על ח להמשיך קֻדשת הבית יהיה לנו כֹ,תינוונוו בע,המקדש

שהם בחינת מקדש , נין בימי הֻחרבןות שאנו בות ובתי מדרשובתי כנסי
 מעט ואהי להם למקדש' ים וכוותים בגוכי הפיצ:  שכתובוכמ, מעט

ת והמקדש על הבתי כנסי ח להמשיך קֻדשת הבית הכֹעיקרכי . 'וכו
ידי קֻדשת  נין בחוץ לארץ בימי הֻחרבן הוא עלות שאנו בוובתי מדרש

המקדש   תקון כזה להמשיך כל קֻדשת הביתמשההמשכן שהמשיך 
המקדש  ח גם עתה להמשיך קֻדשת הביתידי זה יש לנו כֹ על, במדבר

כן תכף בשעת  ועל, תות ובתי מדרשובתי כנסיידי ה אחר הֻחרבן על
אלה פקודי :  שכתובוכמ, הקמת המשכן רמז על הֻחרבן

משכן : ל"תינו זו שדרשו רב', וכומשכן המשכן
 הקמת המשכן עיקרכי . ומשכן בֻחרבנ, ובבנינ

 כדי שיהיה כח לישראל ,היה בשביל זה
 להמשיך קֻדשת המשכן שהוא קֻדשת הבית

 -לקוטי הלכות (. ןהמקדש גם אחר הֻחרב
  )ב"יאות  –' הלכות חול המועד ד

  
 [«‡¿„≈�…̃‰ È ˘„... )ז"כ ,ח"ל( 

יתא שמחזיקין תלמידי ירומכי אוהת
ידי זה התלמידי חכמים  ועל(נם וחכמים בממ

על כן הם , )תורה ומחדשים הלכוסקים בתוע
, י המשכן שכל המשכן ֻהקם עליהםֵנְדבבחינת ַא

 ו כמ,רהות התו הלכלדו ונתגלו כלוושם במשכן נ
ת וידי אלו ההלכ ומחמת שעל. ל"תינו זושאמרו רב

וזה תלוי , תות נשתנוך פֻעלוכין להתגלות אחדות הפשוט יתברך מתוז
כן נצטוו בתרומת אדנים לתת  ועל, באהבה ואחדות שבין ישראל

כי ,  שלמותות שכל אחד מישראל אין לורולה, דייקאמחצית השקל 
, לולם זה בזה באהבה ואחדות גדיכים שיכללו ֻככי צר, וידי חבר אם על

שזה בחינת , כן  הפשוט יתברך גםוידי זה יתגלה אחדות עד שעל
  . ההתגלות אלֹקות שהיה במשכן

שמע  לא בחינת ורש, ימעיט לא ירבה והדל לא וזה בחינת העשיר
כי אי אפשר להכלל באחדות , ע לפני דלו נכר שולאבחינת , גערה

 חס ,וידי ענוה ובטול שלא יתפאר אחד על חבר  עלכי אם, הפשוט
ומזה ראוי שילמדו . ו לגבי חברורק אדרבא כל אחד יבטל עצמ, םוושל

תנין הרבה ו כשנאפילו, לם במתנת ידםועצמם העשירים שלא יתגאו לע
 אף על פי כן, ומחזיקים התלמידי חכמים בכל פרנסתם והצטרכותם

, ד מלפניו יתברךו כי העֹשר והכב,םו חס ושל,יתגאו בזה על הענייםלא 
, מאדש י אדרבא ראוי להם להתבי;ריש ומעשירווהשם יתברך מ

דל החסדים שעשה עמהם השם יתברך וולהתבטל לפני העניים מג
וגם , כין להחזיק התלמידי חכמיםושז, שהשפיע להם עשירות כזה

כן אנשים  והעניים והדלים שהם גם,  יש להם עֹשר רב בביתםעדיין
, בים מהם ואין בביתם לחם ושמלהוואולי יש בהם ט, תםום כמכשרי

ת וכל ו יתברך נתכנו עלילואך ל. כים להחזיק התלמידי חכמיםוואינם ז
אבל על כל פנים , תיו יתברך בודאי ישרים ותמימיםודרכיו והנהג

רק יהיו , צריכין ליזהר שלא יתגאו ויתפארו בצדקתם על העניים
 הפשוט וידי זה נתגלה אחדות ועל, להועמהם באחדות אחד באהבה גד

 הלכות פריקה -לקוטי הלכות (ל " תקון הצדקה הנעיקרשזה , יתברך
  )ג"פאות  – צדקה – לפי אוצר היראה ז"ו ל" ליות אות-' וטעינה ד

 [ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰  ...)ז"י ,'מ( 
  להשם  ויד  להרים  ,תוומלאכ  ומתן  משא  שהוהע  האדם  צריך
  גל"  :בחינת  ,יתברך  להשם  וודבור  ותיועשי  ומחשבת  כל  ולשעבד

  שהוע  האדם  שאין  שלמה  באמונה  ולהאמין  ,"'וכו  דרכך  'ה  על
  ,ומלאכה  ומתן  במשא  עסק  איזה  תולעש  מֻחיבים  שאנו  רק  ,כלל

  נייעני  בכל  תולוגד  תונווכו  תודוס  יש  כי  ,יתברך  ונורצ  שכן  מחמת
  ידי  על  תושוקד  תוצווניצ  ברורין  מבררין  כי  ,תוומלאכ  ומתן  משא

  תולעש  צריכין  לבד  זה  ובשביל  ,כידוע  ,תוומלאכ  ומתן  המשא
  וכמאמר  ,יתברך  ונורצ  כן  כי  ,מלאכה  איזה  וא  ומתן  משא  מעט

  האדם  אין  באמת  אבל  .ארץ  דרך  עם  רהות  בוט  :ל"ז  תינוורב
  כי  ,כלל  הגשמית  העשיה  ידי  על  נמשכת  הפרנסה  ואין  ,כלל  שהוע

  ,תומלאכ  ט"הל  טוליב  ידי  על  נמשכת  הפרנסה  עיקר  ,אדרבא  אם
  נהידמ  ,שבת  קֻדשת  בחינת  שהוא  ,ןוהרצ  הארת  ידי  על  דהיינו

  .מיןוי  שתא  כל  מתברכין
שיכין זה ממ ידי על,  באמת ובאמונה שלמהזאתדעין ווכשי

זה מקדשין ששת ימי  ידי ועל, הקֻדשה של שבת לששת ימי החֹל
זה מבררין ומזככין כל  ידי ועל, המעשה בקֻדשת שבת

ט "מבחינת ל, המת הנחשת מֻזוט מלאכ"הל
ט "זה שיהיה כל הל ידי כין עלווז, תוקלל

ט "ואז הל, ת בבחינת מלאכת המשכןומלאכ
 בחינת הארת, תורול א"ת הם בבחינת טומלאכ

כין לקבל הארת וכי ז, ןובחינת טללי רצ, ןוהרצ
כין וואזי כשז. ן משבת לששת ימי המעשהוהרצ
, ות בבחינה זוומתן והמלאכ ת כל המשאולעש

 ואינ, ומתן ומלאכה שה משאופי שע על אזי אף
רק בחינת המלאכה , נחשב בשם עשיה כלל

הוקם : " שכתוב במשכןוכמ, נעשית מאליה
 וכן אצל בית, "רהותיעשה המנ", "המשכן

כי כל , "ווהבית בהבנֹת: "המקדש נאמר
תה נעשית יהמקדש הי מלאכת המשכן ובית

ת ונם לעשורק שהם היו מכונים ברצ, מאליה
  . לה בידם מאליהותה עיוהמלאכה הי, המלאכה

 - "ם השביעי שבתומלאכה וי ֵּתָעֶׂשהששת ימים : "וזה בחינת
, ן שתהיה המלאכה נעשית מאליהכיוידי שבת ז כי על, דייקא' ֵּתָעֶׂשה'

, ת הנעשין בהםו קיום של ששת ימי המעשה ושל כל המלאכעיקרכי 
שהוא בחינת הארת , ידי שביתה ומנוחה של שבת הכל הוא רק על

ת ות כל המלאכו צריך האדם לעשוובבחינה ז. ן שמאיר בשבתוהרצ
ינו לידע ולהאמין באמת יה,  שבששת ימי המעשהוומתן של ומשא

רה ושעל זה הזהירה הת, רק הכל בכֹח השם, שה כללו עואינשהוא 
כי , "'כחי ועֹצם ידי עשה לי את החיל הזה וכו ",םו חס ושל,מרושלא ל

ואי אפשר להידים , תוט מלאכ"הידים הם כלי המעשה של כל הל
ידי שמקבלין  כי אם על, תוט מלאכ"ידי הל להמשיך הפרנסה על

,  הפרנסהעיקרשמשם , חכמהומתברכין מבחינת הידים שיש בים ה
כי שם מאיר הארת , "ןותח את ידך ומשביע לכל חי רצופ"בבחינת 

אזי באמת גם בששת , כין לזהווכשז. שהוא בחינת קֻדשת שבת, ןוהרצ
כי בזמן , ת שום ֻעבדא ושום מלאכה כללוימי החֹל אין צריכין לעש

, ידי אחרים ם מלאכתם נעשית עלו של מקונושין רצושישראל ע
צה ושהוא ר,  לבדונוכי אז המלאכה נעשית ברצ, ל"תינו זומאמר רבכ

ועמדו זרים : " שכתובוכמ, ידי אחרים ואזי תכף נעשית על, בהמלאכה
לפי '  ז' אותיות ד-' ג הלכות שבת -לקוטי הלכות ( ."'ורעו צֹאנכם וכו

  )ז"יאות  – ממון ופרנסה –אוצר היראה 
  
  
  
  

��ז"תתט��ד"בס

 ...àìô ùéà éðà ,ìåãâ àìô éúîùðå,  
 éðåîë ùåãéç         íìåòá äéä àì ïééãò... 



  )'א, מחלוקת ומריבה – עצותלקוטי (

 ותו שלא יבלבל אמאדזהר יצריך ל �                                        
כי כל הבלבולים שבאים , רק יאמין בֻכלם, המחלֹקת שבין הצדיקים

 ות שקשה לו על הצדיקים מחמת המחלֹקת שביניהם ושאר ֻקשיובדעת
צים ושמחמת זה ר, והכל בא עליו מחמת שפגם בטפי מֹח, עליהם

וים ושהם הצדיקי אמת ונל, מן החיים האמתיים ונצחיים ולגרש
, וכחה ומוסר מזה בעצמו תוקח לעצמי ולווצריך לחוס על עצמ. אליהם

זה ישוב אל האמת -ידי-ועל, ת על צדיקי אמתו ֻקשיופלים בלבושנ
 ).' סימן ח- ועיין צדיק';  סימן ה- ן"טי מוהרלקו(

 יכנֹס ולא, בצדיקי אמתלהאמין , ובכן תזכני ברחמיך הרבים...    ����
קת שיש בין ובמחשבתי ודעתי שום הרהור ומחשבה כלל על המחל

 ולארק אזכה להאמין בצדיקי אמת באמונה שלמה . הצדיקי אמת
  . קת שביניהם כללויהיה לי שום הרהור וֻקשיא עליהם ועל המחל

אשר על ידי זה , חיואם אמנם פגמתי בטפי מ. לםו של עונורב   ����
, ת להאמין בהם באמתוולזכ, כדאי להתקרב לצדיקי אמתאיני ראוי ו

 ,ת חוץ והרהורים להרהר אחריהםואשר מחמת זה באים עלי מחשב
ועשה ,  אל תעשה עמי כחטאי ואל תדינני כמפעלי'האנא . םוחס ושל
וזכני שלא יכנֹס בלבי שום . ומלא בקשתי ברחמים,  למעניולאלמענך 

רק אזכה , קת שביניהםו כלל על הצדיקי אמת ועל המחלֻקשיא והרהור
וחמֹל עלי ברחמיך . להאמין בהם תמיד באמונה שלמה באמת

, ת חייםווזכני לשוב אליך באמת ולהשיג אֹרח, הרבים
תי ברחמיך וותשיב א. ם שקלקלתי שם אתתקןוובמק

, מחמץ למצה, ות לחייםוממ, ליםווחסדיך הגד
 פגום מחכמה לומק, בהומיראה רעה ליראה ט

דיעני אֹרח ות", בהוב לחכמה טול טופגומה לק
ת בימינך ות את פניך נעימובע שמחוחיים ש

 ".רורך נראה אור חיים באוכי עמך מק. נצח
 )' מתוך תפילה ה–' לקוטי תפילות א(

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(
והשם יתברך ...   �                    

אחים  משה אנחנו היינו ח:סיבב סיבה
, כמעט כולם היו יותר מבוגרים ממני, בבית

והייתה השגחה שאני לקחתי את הכיכר 
כשראיתי , לחם והוצאתי ונתתי לרבי ישראל

אז חשבתי זה , הצורה שלו, את רבי ישראל
האיש הוא צדיק נסתר ואצלו אני אמצא מה 

אני חשבתי ... אמונה ויראת שמים, שאני מחפש
, הכיס והוציא כסףוהוא נתן את היד בתוך , ככה

אז הוא , ואני חושב את זה, לשלם לי בעד הלחם
 אולי אפשר: "הוא נתן לי את הכסף ואמר לי, אמר

אז הרגשתי שהוא ... "?לאכול הלחם אצלכם בבית
שאני רוצה שיהיה לי קשר , יודע את מחשבתי ורצוני

 ,יסכים על זה לא כי האבא, אבל ראיתי שזה דבר רחוק, אתו
לאפות כי אנחנו צריכים כבר בליל חמישי , רוצהלא  מחמת שהואלא 

וגם כן הבית קטנה ואין לנו , וצריכים לעשות לילה ולישון... חלה ולחם
מה אתה שואל שאלה ", והוא יבזה אותי, לאכול בשביל אורח מקום

  ...ם רבי ישראלעאבל רציתי שיהיה לי קשר ? כזו
  

  )המשך' כ סימן –] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

צם ווע, יתה לי אזידל חֻלקת העצה שהווהנה ג...  ☺                   
 אי אפשר לבאר זאת נסיעה ענייןת והיסורים שהיה לי אז בוהמניע

ע וובשעה אחת נגמר בדעתי לנס, תווהשם יתברך עזרני לשבר כל המניע
 אבל השם יתברך זאת לעסק בנסיעה המאדבעת שהיה הזמן קצר 

ת קצת כי תכף כשנתחזקתי בדעתי וצאות על הולה ומעהזמין לי מיד עג
יעני השם יתברך והזמין לי צרכי יתכף ס, ר עלי מהוע בודאי ויעבולנס

וכל , ועין לי יתברך תמיד כי הבא לטהר מסיונסיעתי כי כן דרכ
 וח ואף על פי שנדמה להאדם שיש לות המות הם רק מניעוהמניע

לם הם אף על פי כן באמת ֻכ, ת באמת שאי אפשר לשברםולות גדומניע
ר וף באמת לגמון כראוי ויכסוח ואם יגביר החשק והרצות המורק מניע

ם ואר אצלנו במקוכמב(' ת וכוור כל המניעוהדבר שבקֻדשה בודאי ישב
 בעיני כמה זאתאבל אני בעניי ראיתי ]) ו"סימן ס -ן "הרולקוטי מ[אחר 

ב ויצאתי ועור ונסעתי עם העגלה שהלכה לנעמיריפעמים בלי ש

ם ואני ות היותר אחר חצות ויושע' ם חמישי בערך בוב ביוממאהל
 השבת כי ידעתי שתכף ותות בברסלב על אוהבנתי שאני ֻמכרח להי

שב בדעתי איך ואחר שבת יסעו כל החברים מפה לזסלב והייתי ח
ם ששי ודע אם אוכל להגיע ביוב ומי יולהתנהג כי העגלה הלכה לנעמיר

ב לפה ברסלב על וד מנעמירוע עול שאוכל לנסום גדויד הוב בעולנעמיר
 עניין מסכים גם כן על ו יאיר שאינושבת וגם יהיו לי יסורים מאבי נר

ת וארצה ום בערב שבת אחר חצא פתאֹושכן כשאב-מכל, זאתנסיעתי 
 שהבעל מאדבודאי יקפיד עלי על כן הייתי מתגעגע ,  תכףוסע מביתיל

ל סמוך ום גדוד היוא בעון שאוכל לבפובא, עגלה ימהר ויחיש מסעהו
סע עמי יפן שאוכל לחפש אחר איזה עגלה בדרך שתובא, בולנעמיר

לים לעקם הדרך לקהלת ברסלב כדי וב יכולברסלב כי סמוך לנעמיר
  .בות בנעמירושלא אצטרך כלל להי

  

  )המשך, ג"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

, ר שמספר כל זהוהעו עטלרבזה הנו יהי, ואני...   �                   
אני , ועניתי ואמרתי להם, כן שם-ק לגמרי והייתי גםוהייתי אז תינ

און איך גידייניק גאר , כר לאו כלוםוואני ז, תוכר כל אלו המעשיוז
דוש יוהיה ח, לםתר מֻכו ימאד היא מעשה ישנה זאתענו ואמרו . נישט

ל ואמר ו בא נשר גד,ך כךובת. לםתר מֻכוכר יוק זול אצלם שהתינוגד
, להיתר יצא תחושכל מי שזקן י, להם שיצאו כדרך זקנותם

כי , ל"ק הנולה את התיניציא תחווה, לם מן המגדלציא ֻכווה
תר ווכן כל מי שהיה יניק י. לםתר מֻכובאמת הוא זקן י

כי כל מי , נהוציא באחרול הווהזקן הגד. ציא קֹדםוה
ן שבהם והזק, תרו היה זקן י-תר ושהיה יניק י
ל וואמר להם הנשר הגד. לםתר מֻכוהיה יניק י

ת שספרו ואני אפרש לכם את המעשי, ל"הנ
כר גם וכי זה שספר שהוא ז, כל הזקנים

נו שהוא יהי, כשחתכו את התפוח מן הענף
. לדהו בעת ההוכר גם כשחתכו את טבורוז

ינו יה, לקוכר בשעה שהנר דווהשני אמר שז
לק ויה נר דכר גם כשהיה בעבור שהושהוא ז

כר גם בעת ווזה שאמר שז. ועל ראש
כר גם ונו שזיהי, שהתחיל רקום הפרי

 בעת דהיינו, כשהתחיל להתרקם הגוף
ליכים וכר בעת שהיו מווזה שז. לדויצירת הו

כר גם כשנמשכה וינו שזיה, הגרעין לנטֹע הפרי
כר את החכמים ווזה שז. פה בעת הזווגיהט

כר גם ושזנו יהי, שהיו ממציאים את הגרעין
חין ממציאים וכי המ, חו במעדייןפה יכשהיה הט

, נו הנפשיכר את הטעם היווזה שז. פהיאת הט
. נו הנשמהיוהמראה הי, ינו הרוחיוהריח ה

כי הוא למעלה מן , כר לאו כלוםוק אמר שזווהתינ
שהוא ,  מה שהוא קֹדם מנפש רוח נשמהאפילוכר והכל וז
ור והע עטלרבק הוה התיננו זיהי, ולי. תםווברך א. בחינת אין

אתה בא , ל"ל הנואמר הנשר הגד, שהוא מספר כל זה, ק אזושהיה תינ
עדיין לא ו, מאד אתה יניק עדיין ומאדכי אתה זקן , תיועמי כי אתה כמ

וגם אני כך כי אני . מאדפי כן אתה זקן -על-ואף, ת כללוהתחלת לחי
ל ו הנשר הגדותונמצא שיש לי הסכמה מא. ' אני יניק וכועדייןזקן ו

תן לכם חיים אֻרכים שלי במתנה וועתה אני נ. שאני חי חיים אֻרכים
  .מאד מאדלה ועצומה וונעשה שם שמחה וחדוה גד. לדרשה

 לא אשר' ת הוק פלאו תראה מרח,אם תרצה להביט בעין האמת
 ול אמר על עצמ"רא זורבנו הנ. לםות עו מימזאת נראה כולאנשמע 

 זאתלם כי אם ודע בעוהיה י לא אםש, זאתפר המעשה היבעת שס
  .מאדל ודוש גדיכן ח-המעשה היה גם

כי הראשון , עור קומהיספור הבעטלירס הוא כולל כמעט כל הש
ארו ווהרביעי היה צו, והשלישי היה כבד פה, והשני היה חרש, ורוהיה ע
והשביעי , יםיוהששי היה בלֹא יד, והחמישי היה בעל חטֹטרת, עקֹם

ל בשלמות גדול "ובאמת היו שלמים בכל האברים הנ. ליםהיה בלֹא רג
דל הפלגת שלמות מעלתם ומחמת ג, רק אדרבא, שאין שלמות אחריו

דל התגברות ווכן מחמת ג, ומדרגתם הגבוהה והעצומה והנוראה מאד
ר וחרש וכיוצא וכן נראים בעיני העולם כעו-על, ההעלמה של זה העולם
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