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  )ג, שמות כה( ...זהב וכסף ונחֹשת 
כי המשכן הוא , וזה בחינת מלאכת המשכן שנצטוו אחר מעשה העגל

פוש יבחינת איה שזוכין למצֹא על ידי הבקשה והח, בחינת הקֻדשה הגבֹה
כי . שמחפשין ומבקשין בעת שרחוקין מן הקֻדשה והולכין נע ונד ומֻטלטל

יתה כביכול בחינת הקֻדשה יות מקום ואז ההמשכן לֹא היה לו קביע
רק במקום אשר ישכן שם הענן שם , מֻטלטלת ולֹא נודע איה מקום כבודו

כי אלמלא לֹא חטאו ישראל ', ויש אשר יהיה שם הענן וכו. יחנו בני ישראל
היו נכנסין לארץ ישראל מיד ששם עיקר קביעות מקום קֻדשתו ושם עיקר 

 כל העשרה קֻדשות שהם בחינת עשרה כי שם, התגלות כבודו יתברך
אך על ידי שחטאו בעגל , מאמרות שבהם ברא העולם בשביל כבודו יתברך

ונפלו מאֹד ונתרחקו מכבודו , שהוא מקומות המֻטנפים, שהוא עבודה זרה
, ל"על ידי בחינת איה כנ, ל"על כן היה תקונם על ידי בחינה הנ, יתברך מאֹד

שהוא מקומות , לו אם נופלין לעבודה זרהישעל ידי זה מחיין את עצמן אפ
  . ל"המֻטנפים כנ

יתברך שיבנו משכן מכסף וזהב ' וזה בחינת מלאכת המשכן שצוה ה
, אשר על ידי רבוי הכסף והזהב עשו את העגל, ונחֹשת ושאר חפצים של חֹל

' וצוה עליהם ה. י שם"כמו שפרש רש" ודי זהב: "כמו שכתוב
 ושיחפשו ויבקשו יתברך שבמה שקלקלו בו יתתקנו

יקא וכל איש יבקש ויחפש אם נמצאו יהקֻדשה שם ד
ויביא אותו למלאכת המשכן ' אצלו כסף וזהב וכו

קא בנו את המשכן שהלך עמהם יועל ידי זה די
קנה , ובכל מקום שעמד שם. ממקום למקום
והיו נוהגים שם כל הדינים , קֻדשה גבֹה שם

 וזר היה אסור לכנס. הנוהגים בבית המקדש
ואחר . למקום שעמד שם המשכן וכל הדינים

כך כשפרקו את המשכן משם היו ֻמתרים כל 
כי זֹאת , לו טמאים לכנס לשםיהזרים ואפ

בחינת איה מקום , הקֻדשה הוא בבחינת איה
כי הוא קֻדשה גבֹה ונעלמת מאֹד עד שאי , כבודו

רק במקום שזוכין למצאו , אפשר לידע מקומו איה
ועל . שם זוכין שיתגלה קֻדשתו, פושיכפי הבקשה והח

כי הוא בבחינת איה מקום , כן לא היה להמשכן מקום קבוע
  . ל"כבודו כנ

ועל . ל"ועל כן נבנה המשכן מכסף וזהב ושאר חפצים שהם עסקי חֹל וכנ
כי , ממשכן גמרינן, ט מלאכות שבהם כלולים כל המשא ומתן והעסקים"כן ל

שזאת הקֻדשה , היא בחינת איהקֻדשת המשכן הוא בחינת הקֻדשה הגבֹה ש
לקוטי . (ל"ט מלאכות בכסף וזהב ושאר חפצים כנ"נעלמת במשא ומתן ול

  )' ז-'  הלכות גביות חוב מהיתומים ג-הלכות 
  

  )א, שמות כו( ...ואת המשכן תעשה 
להאמין שהכל מתנהג  היינו ,כין לאמונה שלמה בהשם יתברךואם היו ז

רק , ת שום מלאכה ועסקוו צריכין לעשאזי לֹא הי,  יתברך לבדונורק ברצ
:  שכתובוכמ,  שיהיה לעתידוכמ, ידי אחרים מלאכתנו היה נעשית על

ומתן  שכל יגיעת העסקים והמשא, נמצא". 'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו"
ת ות והכפירוומזה נמשכין כל ההכחש, ןונמשך רק מבחינת פגם אמונת הרצ

כי אם היה מאמין , מפגם אמונהשהכל נמשך רק , ומתן והשנויים במשא
ומתן  שה המשאובודאי היה ע,  יתברך לבדונובשלמות שהכל מתנהג רק ברצ

כן באמת צריכין התגברות  ועל. ו באמונה שלמה ולֹא היה משנה בדבורושל
ת וולהשתדל לעש, ומתן ת השכיחים במשאות והכחשול להנצל מכפירוגד

ת ו העצה לזכעיקרו. ו לאושיהיה ההן הן והלא, ומתן באמונה שלמה משא
ידי צדקה ממשיכין  כי על, ת בצדקהוומתן באמונה היא להרב ת משאולעש

כבר , כין לתן צדקה כראויולנו זוובאמת אם היינו כ. ןוהארת אמונת הרצ
ת שום מלאכה ועסק וולֹא היינו צריכין לעש, ומתן לגמרי היה מתבטל המשא

ידי  שיהיה המלאכה נעשית עלכין לזה ון זוידי התגלות הרצ כי על, כלל

 ת והמשאולבטל המלאכ, כין לזהוזמן שאין ז לו כליאך אפ. ל"אחרים כנ
 ת המשאוידי הצדקה לעש פנים על כל כין עלוכן ז פי על אף, ומתן לגמרי

ת והעסקים הם בבחינת וואז המלאכ, ןו הארת הרצוושיאיר ב, ומתן באמונה
, ומתן ל במשא"תינו זוקנו רבנים שתיוזה בחינת כל הקני. מלאכת המשכן

זה ממשיכין  ידי כי על, צאוין סודר וכיין קנוכג, ון השיך לילכל דבר קני
, דון ולֹא ישנה עיואז ֻמכרח לקים הקני, ומתן ך המשאון לתוהארת הרצ

 לפי אוצר ו"ד ט"אותיות י - 'ערב ג הלכות –לקוטי הלכות (כמבֹאר בפנים 
  )כ" ק–ממון ופרנסה  -היראה 

  

 )א, כושמות ( ... ת המשכן תעשהוא
אה ולו כשריואפ. ת בתפלה מאֹד מאֹד כל ימי חייווצריך האדם להרב
ת והבלבולים מתגברים עליו בכל פעם ווהתאו,  נענהושמתפלל הרבה ואינ

רק ידע ויאמין , םוחס ושל, תיו הם לריקוכן אל יטעה שתפל פי על אף, תרובי
, שה רֹשםו עונו לבין קוה ושיחה בינוכל תפל, לםושאין שום דבור נאבד לע

נים מהם בנינים ות ובות והשיחואמת מלקטים כל אלו התפל והצדיקי
וצריך כל אחד להתחזק הרבה בתפלה ושיחה . בחינת בנין המשכן, נפלאים

ת יהיה וידי רבוי התפל עד אשר על, יהיה איך שיהיה, תמיד
 ואז יכמרו רחמיו יתברך ויקרב, ן בשלמותינשלם הבני

, כן פי על אך אף. וירחמהו' וישב אל ה,  בשלמותותוא
ידי  אל יטעה שעל,  איזה ישועהוכשיהיה ל

רק ידע , בים פעל זֹאתותיו ומעשיו הטותפל
פי שאנו  על ואף.  יתברךושהכל רק בחסד

דעים שאי אפשר לנו לפעֹל הישועה השלמה וי
כן אנו צריכין  פי על אף, ל"בתפלתנו לבד כנ

, ת בתפלה בכל כחנוולהרב, ת את שלנוולעש
 וואז יכמרו רחמיו יתברך ויעשה בחסד

  . וב למען שמושיענו בקרווי
, ם אחרווגם זה בכלל מה שמבֹאר במק

לע אל השערה ולֹא ות קושצריכין בתפלה להי
שלא  היינו , לשמֹאלושלא יטה לימין א היינו ,יחטיא

, םוחס ושל, ת הם לריקושהתפל, םוחס ושל, יטעה
טה ושזה בחינת נ, שעיםועקים ואינם נו כמה שצמחמת שזה

 הישועה עיקרמאחר ש, ת בתפלהומה לנו להרב, מרווכן אל יטעה ל; לשמֹאל
טה לימין שלא ושזה בחינת נ, וכן נסמֹך רק על חסד אם,  לבדוהוא רק בחסד

כן   פי על ת בתפלה מאֹד תמיד ולידע אףוכי באמת צריכין להרב. כראוי
כן אנו  פי על ואף, וי לפעֹל בתפלתנו כי אם בחסדשאין אנו כדא, האמת

 ווהשם יתברך יעשה את של, ת בתפלה תמידות את שלנו להרבוצריכין לעש
 הלכות -לקוטי הלכות ( .ושיענו מהרה למען שמו ויו למענווימשיך עלינו חסד

  )ל" ט- התבודדות –לפי אוצר היראה '  כ' אותיות י-' ד נחלות
  

  )מג, ן"והר אנשי מ–כוכבי אור (

ישב , ל בברסלב"ר זצ"ושמעתי בעת שישב אדמ ...    �      
ופתאֹם , ס מברסלב'כם היה גם רבי חיים שרהו ובת,פעם אחת עם אנשים

לך ות הולו כשהמלאך המויטה כל כך עד שאפול האדם הוא ש"אמר רבנו ז
ממו מאֹד ווהאנשים השת. ין בשטותיו והבליויאחרי כתפיו הוא מחזיק עד

ס נבהל 'חיים שרה' אבל הר, ל הדבורים האלה ולֹא ידעו על מה הם מרמזיןע
ל "ר זצ"ו כי אדמו וידע בנפשוכי נכנסו הדבורים היטב בלב, מזה מאֹד מאֹד

אחר כך הלכו כל . לו בפחד גדלחןהֻשמרמז עליו באלו הדבורים וישב אצל 
 ותוושאל א, לחןשב אצל הֻשול נשאר י"ורבי חיים הנ, האנשים לדרכם

לה ורה גדו כי ישב במרה שחוולא יכֹל להשיב? שבול מה אתה י"ר זצ"ואדמ
  . מאֹד
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יבך לפניו יל אחריו ו"חיים הנ'  והלך הרול לחדר"ר זצ"וונכנס אדמ
ונתכם בהדבורים ודאי אשר כודע בוו אני י, רבי:ל"ויאמר לרבנו ז. מאֹד

  .אר בחייםשאש, רר רחמים עליולכן מאֹד מאֹד אבקשכם לע, היתה עלי
אך אני צריך , ונתי עליךו כן הדבר שהיתה כ:ל"ר זצ"ו אדמוויאמר ל

להתפלל עבור ' בוז'ל למעז"ב זצוש הבעל שם טולנסֹע על ציון קבר זקני הקד
, וכן עשה. סע גם כן עמי ואתפלל גם עליךילכן ת, ]להושהיה אז ח[הילד שלי 

ל על קבר " והלך רבנו ז.'בוז'ל למעז"ל גם כן עם רבנו ז"ונסע רבי חיים הנ
 ו ואחר כך אמר לרבי חיים בז,והתמהמה שם זמן רב, ל"ב זצוהבעל שם ט

לו להתפלל אך כיון שאתה פה י ואין אתה צריך אפ!לך פעלתי ולי לא: ןוהלש
  . דו כמה שנים יחיה עוואמר ל. בו והלך אל קבר הבעל שם ט.לך גם כן

 :ל"ל לרבי חיים הנ"ויסעו בחזרה לברסלב ובאמצע הדרך אמר רבנו ז
ולא [, כי כשבאו לביתם מצאו שהילד כבר מת,  וכך הוה!הילד שלי כבר מת

ל לברסלב "ושלח האיש הנ, ל לכנֹס לעיר ברסלב על שבת קֹדש"רצה רבנו ז
. וודע לאשתוד שלא יתו שיהיה הדבר בסות חלה על שבת קֹדש וצוה לולקנ

 ולה שנסע עמיידעו מתחל כי " איפֹה רבנו זותומנו שאלו אואך אנשי של
ובין כך עבר מעשה מאברהם פייעס שהיה מקֹרב לרבנו . דווהשיב להם בס

 ישאו , בגיהנם:ומר על עצמו והיה רגיל ל,דם איש מכֹערו והוא היה מק,ל"ז
 ועשה , היה חיים פייעסוושם בנ' וכו'  בן פגום וכוו והיה ל!תי על נסונואת עו

 של וב אבי זקנווהבעל שם ט. בודוך עם בת ישראל נכד הבעל שם טי שועמ
צה ו רוש שאינוועל כן בא לרבנו הקד, דוךיצה בהשוהכלה לא היה ר

ל רחמנות על "והיה לרבנו ז. לםול החתן מן העוטיצה לודוך והיה ריבהש
ממילא ,  בניםו אבל לא יהיה לותול שיניח א"ב זו ובקש מהבעל שם ט,החתן

  . הם התקשרות ויהיה גט וכן היהלא יהיה ל
 ביער ו והלך עמ,ל"ס הנ'ל את רבי חיים שרה"ובלילה הקיץ רבנו ז

ב אבי ו כי הבעל שם טופר ליוגם ס. ל" כל הנופר ליואחר כך ס, דד שםולהתב
 כמה שנים ו שנים אחרים והגיד לו השנים וֻהכרחתי לתן לוזקנה לקח מעמ

 כי נסע , היה בארץ ישראל]החתן[ייס ובעת שחיים פ. ]ין להלן באריכותיוע[
ת ודופתק של עב ול נתן ל"מנו שרבנו זופר לאנשי שלי ס,לארץ ישראל

אך היה ,  ליהודי כשר ממשוים זֹאת יתהפך גופי שאם יקו ואמר ל,וסגופים
 ,ובעת המחלֹקת מהרב מסאוורן רצה גם כן לחלֹק. םים ולא קייקשה לקי

. 'דע כמה שנים תחיה וכוו הלֹא אני י! שתֹק:ל"ס הנ' רבי חיים שרהואמר ל
  :ל" שאמר רבנו זו כמ,ד הרבה שניםול חי ע"ורבי חיים הנ

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

דעים שהכסף לא ו אז י, כל זמן שחיים,לםואצל הע...                         
ת ואי אפשר לצא, דוכסף וכב, צה כסףואבל כל זמן שהאדם חי הוא ר, כלום

שרק ', תוספורי מעשי'רבנו ב תבו שכו כמ,להיתפ-ידי הבעל-מזה רק על
 –קון יקר התיזה ע, תונות ומכל העווציא מכסף ומהתאוותפלה הוא מ-הבעל
תן למי ות הוא נותן מתנוהאמת כשהוא נ, שוזה רבנו הקד .להיתפ הבעל

תן לו את וש נואז רבנו הקד, כה ומתגעגעולמי שהוא ב, שהוא מתגעגע
שבעה ' בהמעשה של הו כמ.תותן מתנו הוא בא לחתונה והוא נ,תוהמתנ

צים את הבעטליר וכים ומתגעגעים ורושבחתונה הילדים היו ב', בעטלירס
שבע , אם הוא היה כאן על החתונה, קחים בכאן הבעטלירואיך ל", )הקבצן(

  .."היה שמח מאֹד, תוברכ
  ? מה זה שמחה? דו כבוכסף א? מה זה שמחה
  !ק אמת זך וצחהשמחה הוא ר

מצד , ומצד. אבל זה בידינו, לם הכל מה שאנחנו צריכיםויש כבר בע
תר מרבי ולו יית אפואפשר לזכ. הוא מוכן לתת לנו כל מה שצריך, רבנו

כפי מה שמוכנים להקריב את כל , ןוכפי הרצ, אבל זה הכל בידינו, ישראל
על הבלי קר הוא לא להשגיח ולהסתכל יוהע. אשר לנו בשביל השם יתברך

האמת הוא רק . צריכים להסתכל רק על האמת, לםועל כל הע, לם הזהוהע
אבל איך אנחנו . בתמימות, באמת, ת להתפלל להשם יתברך באמונהולזכ

ד לא מגיע וזה ע, ת שלנוונוכן כל העו-לה שלנו וגםיאיך התפ, מתפללים
: בושולא לח, לופיאבל אסור לנו ל. צה רבנוופה מן הים ממה שרילו לטיאפ
, "תול להשתנואני כבר שקוע היכן שאני שקוע ואני רגיל ככה ואני לא יכ"

  !לא
. ות לחייםוממ, ת מהפך אל הפךול להשתנו כל אחד יכ,לפי דברי רבנו

ם ובכל ות בכל רגע בכל יואפשר להשתנ, ת וזה לא רק ממחרולים להשתנויכ
 אלא -ם ולא רק בכל י, "ם תמיד מעשה בראשיתו מחדש בכל יוובטוב", עת

אז בשביל מה צריכים , םוכל רגע הוא של הי, םותמיד זה כל הי! תמיד
ם יש ושבכל י, התשובה היא .ם זה תמידובכל י? "ם תמידובכל י"ב ולכת

  . םובכל י, תמיד, ת בכל רגעואז אפשר להשתנ, הרבה רגעים
. לםוהבית של הע-הבעל, בית-בראשית זה הרֹאש, "מעשה בראשית"
  ...!שוהוא רבנו הקד, לםוד עולם זה הצדיק יסוהעהבית של -הבעל

 - שהוא ואים האמת כמודעים ורוכפי שאנחנו מחפשים האמת וי, נו
לא על : "םומרים בכל יו שאנחנו אוכמ, כלום לא לם הזה הבלושהע
 -בשבילנו , "כי על רחמיך הרבים, תינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניךוצדק

  .גמרימדים בחוץ לוע, קיםואנחנו רח
  !כלום, .."מה ישועתנו, תינוומה צדק, מה חסדנו, מה חיינו, מה אנו"
, רים כאין לפניךוביהלא כל הג, מה נאמר לפניך? מה גבורתנו, חנוומה כ"

  ! זה הכל הבל, "ואנשי השם כלא היו
  .כלום, " כאין לפניך-רים וביכל הג"
, "לֹא היוכ"ל ו מֻפרסמים בשם גד-אנשי השם , " כלא היו-ואנשי השם "

  !כלום, זה הבל
? ניםומה זה נב, ניםונב, "נים כבלי השכלווחכמים כבלי מדע ונב"

  ".  כבלי השכל-נים ונב"
  !הו ובֹהובלי הצדיק הוא תֹ, "הוכי רֹב מעשיהם תֹ"
  .הבל, "וימי חייהם הבל לפניך"
רה היא הנשמה ו רק הנשמה הטה-האמת הזה , "רהולבד הנשמה הטה"

לם הזה והנשמה מתרחקת מכל הבלי הע. לם הזהולי הערה מכל הבוהיא טה
לם הזה ואנחנו צריכים למסֹר ולם שקוע בהבלי העווכל הע, תםוצה אוולא ר

  ...נפשנו להשליך את זה
יש הכל מה , קר אנחנו צריכים לרחם על עצמנו לחפש את רבנויוהע, נו

? וניםקימה זה הת, קוניםיהת. בכל רגע, ם ובכל עתושאנחנו צריכים בכל י
, להתבלבל לא ,יאשילהת לא .כן, בכל רגע, וימעכש, שנזכה להתחדש

  !שועל רבנו הקד, להשליך עצמנו על השם יתברך
, ינים של הילדים שליים אני מפקיר את עצמי ואת כל הענוכשבא הי, אני
  . הכל על השם יתברך-ת ושל הנכדים ורושל הד

מר ולים לוחנו יכאבל אנ, רבי ישראל הוא השליך הכל על השם יתברך
בכל , ם תמידוממש בכל י, ת במסירת נפשואבל צריכים לעש, "אני משליך"
זה !" נךואני משליך עצמי עליך השם יתברך ושיהיה הכל כרצ: "מרום לוי

 לא בשבילי כי אז זה לא .קר הכליזה ע, קר התשובהיזה ע, קר הישועהיהע
לם וכל הבלי ע, הזהלם ואנחנו צריכים למסֹר נפשנו להרחיק כל הע. כלום

  ...! הבל,זה הכל הבל, הזה מלבנו
אבל זה אמת כזה שאי אפשר לדבר , ין של רבנו זה אמתיהענ.. יוי אוא

הם . שבים שזה הבלועם אנשים כי הם שקועים במה שהם שקועים ולא ח
 לא מר שהכסףואתה א, מרומה אתה א, געאתה ברסלב אתה מֻש: "שביםוח

ככה הוא . לים להבין את זהויכ לא הם" געמֻשאתה , כלום לא דוכב, כלום
  !לם ויש רבנוויש ע, לםוהע

? תךומי מכריח א, נו? לם הזהות שקוע בהבלי העוצה להיוהאם אתה ר
 לא ואם האדם. ם שצריכים להציל את עצמךו תברח למק,אם יש לך שכל

לם וכל וד שבעושב על זה והוא מרחם על הילדים שיהיה להם כל הכבוח
לם הבא וע: "ש אמרורבנו הקד. ה כלוםושו לא ,אז זה כלום, שהיֻר והכסף

  !"  אין כלל-לם הזה ואבל ע, ואנחנו מאמינים שישנ
  ...  אין כלל-לם הזה והע
  

  )ארץ ישראל(

ישראל -תנין צדקה לארץוידי שנ-על �                                       
-ועל,  חטאוש שאין בוקדשהיא בחינת הבל ה, ישראל-וירא דארץונכללין בא

ת ול ממחשבוציזה נ-ידי-גם על; לםומן הע' שך וכווזה מבטלין הדין והח-ידי
לקוטי (קון הברית יוהיא בחינת ת, ו ומחשבתולה ונזדכך מֹחית שבתפוזר

  ).'ז,  ארץ ישראל–עצות 
 

תן ישתעזרני ל, תיוי אבקי ואלֹק אלֹ'הן מלפניך וובכן יהי רצ  ...  ����
לים וותחמֹל עלי ברחמיך ובחסדיך הגד, יים הגונים הרבהצדקה הרבה לענ

ע בסיוע ילתמֹך ולסי, ישראל-תן צדקה הרבה לארץיותעזרני ל, והעצומים
זה -ידי-ואזכה להכלל על,  ממש לעניים הגונים הדרים בארץ ישראלושיש ב

ונזכה ,  חטאויר וההבל שאין בובהאו, שויר הקדובאו, וירא דארץ ישראלובא
.  להמתיק ולבטל כל מיני דינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראלזה-ידי-על

ת וניות חיצושך והסכלות וכל מיני חכמות ולבטל הדין והחוונזכה תמיד לדח
רה ושה והתות ולנשא הנפש הקדוותעזרנו להגביר ולהעל. לםומן הע
בים וותמשיך עלינו חסדים ט, שהור החכמה הקדוותאיר עלינו א, שהוהקד

בה וברכה וותשפיע עלינו מאתך שפע ט. ן דקֻדשהו ונזכה לזכר,מאתך תמיד
ר לנו את ברית ווברחמיך הרבים תזכ. בום וכל טוחיים חן וחסד ורחמים ושל

 וזכרתי את בריתי :ים לנו מקרא שכתוביותק, תינו אברהם יצחק ויעקֹבואב
  ...יעקֹב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר

  ). תפילה לז–'  לקוטי תפילות אמתוך(
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