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 [˙˘…Á�Â ÛÒÎÂ ·‰Ê  ...)ג,כה( 

שזהו בחינת , המשכן נבנה מכל הטוב שנתברר מכל אחד מישראל... 
שהביא כל ', זהב וכסף ונחֹשת ותכלת וארגמן ותולעת שני וכו): שם כה(

הם ' כי זהב וכסף ונחֹשת ותכלת וכו, אחד ואחד כפי הנֻקדה טובה שלו
שהם , ) המובאים בזוהר הקדוש,ים עליוניםצבע (נין עלאיןובחינת הגו

ישראל ): ישעיה מט(שזהו בחינת , בחינת הטוב שיש בכל אחד מישראל
 היינו, ]מצבעים רבים [נין סגיאיןושהם כלולים מגו, אשר בך אתפאר

כי , נין סגיאיןוהנֻקדות טובות שיש בכל אחד מישראל שהם כלולים מגו
 בהפחותים שבהם מה שאין אפילויש בכל אחד מישראל נֻקדה טובה 

וזה . יתברך מתפאר בהם' וה, )ד"סימן ל(כמבֹאר במקום אחר , בחברו
' בחינת זהב וכסף וכו, ונין שהיו בבית המקדש והמשכןובחינת הג

כי שם היו כלולים כל הנֻקדות , שהביא כל אחד מנדבת לבו הטוב
אחר ועל כן . נין עלאין שיש בכל אחד מישראלושהם בחינת גו, טובות

 לחפש ולמצֹא הנֻקדות טובות שיש בכל משהמעשה העגל שאז ֻהצרך 
כי ,  נצטוו על מלאכת המשכןדייקאעל כן אז , אחד מישראל

שיר  (וזהו. ל"המשכן נבנה מזה מנֻקדות טובות הנ
, במעשה העגל — 'שחורה אני': )ה, אהשירים

 בנֻקדות היינו, במלאכת המשכן — 'ונאוה אני'
שהם בחינת , בעצמיטובות שאני מוצא 

 הלכות -לקוטי הלכות (.. .מלאכת המשכן
  )' ד-' השכמת הבוקר א

  
 [ ‰˘Ú˙ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡Â... )א,כו(  

אם היו זוכין לאמונה שלמה בהשם 
 להאמין שהכל מתנהג רק היינו, יתברך

היו צריכין לעשות  לא אזי, ברצונו יתברך לבד
רק מלאכתנו היה נעשית על , שום מלאכה ועסק

: כמו שכתוב, כמו שיהיה לעתיד, יםידי אחר
שכל יגיעת , נמצא". 'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו"

ומזה , העסקים והמשא ומתן נמשך רק מבחינת פגם אמונת הרצון
שהכל נמשך רק , נמשכין כל ההכחשות והכפירות והשנויים במשא ומתן

כי אם היה מאמין בשלמות שהכל מתנהג רק ברצונו , מפגם אמונה
היה  ולא בודאי היה עושה המשא ומתן שלו באמונה שלמה, לבדיתברך 

  . משנה בדבורו
ועל כן באמת צריכין התגברות גדול להנצל מכפירות והכחשות 

, ולהשתדל לעשות משא ומתן באמונה שלמה, השכיחים במשא ומתן
 העצה לזכות לעשות משא ומתן עיקרו. שיהיה ההן הן והלאו לאו

כי על ידי צדקה ממשיכין הארת אמונת , באמונה היא להרבות בצדקה
כבר היה מתבטל , תן צדקה כראוילנו זוכין ִלובאמת אם היינו ֻכ. הרצון

כי , היינו צריכין לעשות שום מלאכה ועסק כלל ולא ,המשא ומתן לגמרי
על ידי התגלות הרצון זוכין לזה שיהיה המלאכה נעשית על ידי אחרים 

והמשא  המלאכות  לבטל  ,  לזה  זוכין יןשא זמן   כל  אפילו  ,אך . ל"כנ
 הצדקה לעשות  ידי על  פנים  כל  על  זוכין  כן  פי  על  אף  , ומתן לגמרי

  ואז המלאכות והעסקים, ושיאיר בו הארת הרצון, המשא ומתן באמונה
 ינים שתקנו יהקנ  כל  בחינת וזה  . המשכן מלאכת  בבחינת  הם 

ין י כגון קנ ,לו ך י השי ןיקני דבר  לכל   ,ומתן במשא  ל " ז רבותינו
, כי על ידי זה ממשיכין הארת הרצון לתוך המשא ומתן, סודר וכיוצא

 –לקוטי הלכות (כמבֹאר בפנים , ישנה עוד ולא יןים הקניואז ֻמכרח לקי
  )כ" ק-ממון ופרנסה  - לפי אוצר היראה ו"ד ט"אותיות י - 'ערב גהלכות 

  
  
  

 [ƒÓÁ˙Â‡ÏÂÏ ÌÈ˘ .. .)ה,כו( 
והפרֹכת . וזה בחינת חמשים חמשים לולאות שהיו ביריעות המשכן

דש ובין קֹדש הקדשים היתה נתונה תחת הקרסים המבדלת בין הקֹ
 תקון הקֻדשה הוא על ידי עיקרל כי "המחברים חמשים לולאות הנ

 ,דש ובין קֹדש הקדשים שהוא בחינת צמצוםהפרֹכת המבדלת בין הקֹ
  דלא יוקיד כל גופא, שלא יתלהב יותר מדאילצמצם התלהבות הלב

 אפילויתברך ' שזהו בחינת האזהרה שהזהיר ה. ]שלא ישרוף כל הגוף[
דש אל מבית לפרֹכת אשר על  ואל יבֹא בכל עת אל הקֹ:את הכהן הגדול

ימות כמו שמתו נדב ואביהוא  ולא :י"רש רשיופ. 'ימות וכו ולא הארֹן
שעל ידי זה . דהיבו ונכנסו חוץ מהמ כי נתלה,ויֻמתו' בקרבתם לפני ה

 בחינת אש של הלב שהיה מוקיד כל ,ותאכל אותם' יצאה אש מאת ה
  .  חס ושלום,גופא אם אין מצמצמין אותו

 שהוא ,ל"וכשזוכין להמשיך על עצמו קֻדשת הפרֹכת המבדלת הנ
ואז זוכין . קוןי התעיקר על ידי זה ,ל"פרֹכתא פריסא בחינת צמצום הנ

 יניקת עיקר כי ,ם שערי ֻטמאה לחמשים שערי קֻדשהלצאת מחמשי
 . כידוע, חס ושלום,מאה הוא מבחינת רבוי אור שגורם שבירת כליםהֻט

  . שזהו בחינת אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה
נמצא שעל ידי הפרֹכת המבדלת שהוא בחינת 

על , ל שלא יכנֹס לפנים מן הגבול שלו"צמצום הנ
ניעין חמשים שערי  ואז מכ,קוןי התעיקרידי זה 

 ואזי ,ֻטמאה ומעלין הטוב שהיה כבוש שם
נכפלין השערים של הקֻדשה בבחינת מאה 

בבחינת ויזרע . שערים בחינת מאה ברכות
יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה 

 כי זכה להפֹך מרע לטוב ,'שערים ויברכהו ה
  . ל"ונעשה מאה שערים וכנ

וזה בחינת חמשים חמשים לולאות 
ריעות המשכן שהם מֻכונין על הפרֹכת שבי

כי על ידי הפרֹכת המבדלת בין , ל"המבדלת הנ
ל על " צמצום הנהיינו ,דש ובין קֹדש הקדשיםהקֹ

ידי זה נכללין חמשים לולאות שביריעות החיצונות 
שמהם היה יניקה לחמשים שערי ֻטמאה כשלא היו יכולין להתחבר 

אבל על ידי הפרֹכת . ל"לחמשים שערי קֻדשה מחמת רבוי אור וכנ
ואז , קון כידועי התעיקרקון כי צמצום האור הוא יהמבדלת שהוא הת

החיצונות  שביריעות  לולאות  חמשים  ולהתחבר  לקבל  יכולין 
 ,הקדשים קֹדש  את  המכסות  הפנימיות  שביריעות  לולאות  בחמשים 

נתבטל  כי   ,'אחד המשכן  והיה '  בבחינת  .אחד המשכן  נעשה  ואז 
 שהם לולאות ,עשה בחינת מאה שערים של הקֻדשהמאה וניניקת הֻט

 על ידי הצמצום האור דייקאוכל זה נתתקן . ל"שבשני החוברת וכנ
יבֹא  ואל  בחינת   ,המבדלת פרֹכת  בחינת  שהוא  דה יובמ בהדרגה 

 הלכות תרומות -לקוטי הלכות (. דש אל מבית לפרֹכתבכל עת אל הקֹ
  )' ח-' ומעשרות ג

  
  )יז סימן –] תןרבי נ[ת "ימי מוהרנספר (

 לברכה ונונו זכריוהנה במשך הזמן הזה נסע רב ... ☺                   
 ומשם נסע לקרמינטשאק , בכל שנהולמדודיבקע על שבת שירה כדרכ

 , הצדקת מרת שרה תחיהודת בתי עד ל,תווהמתין שם איזה שבוע
דם  וקֹ,בו והמתין שם עד שילדה בן זכר למזל ט,בה ללדתושהיתה קר

 ולא ,עוריל מאד מאד בלי שו לברכה בצער גדונונו זכריתה היה רבלד
 שני תבשילין ויתנו ליהניח ש לא ת כלל וגםוהראה שום פנים שחק

   .םושב ומצפה שתלד בשלו והיה יובסֻעדת
 בא ,ם בישועת השםו הלילה שילדה בשלותוואחר כך בא ☺ 

 והמתין ,"פאנש"ת משקה ות ולעשולה וצוה תכף להדליק נרובשמחה גד
  .ד אחר המילה ואז היה גם כן בשמחהשם ע

��ב"�עלון�מספר�תתי–ד�"בס
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 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר
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, לדת הנזכרת לעילו היו חלתה בת,ם שלישי למילהואחר כך בי ☺ 
ל ון גדו ויצא מקרמינטשאק בבהלה וחפז,ל מאד מאדו צער גדווהיה ל

,  נתמהמה שם קצתו לשמשו ואחד מאנשיו שנסע עמ,רח ממשו הבוכמ
עיל נשאר בקרמינטשאק וֻהכרח  שם וברח ממנו והאיש הנזכר לוהניח
 לברכה אז ונונו זכרי ואמר רב,תוף אחריו כמה פרסאר עגלה ולרדֹלשכֹ

כי מה שעבר עליו , דל הצער מגֹוב שתצא חיותושקר, בעת שברח משם
 אי אפשר לספר כי ,רך ימים ושניםוחלציו שיחיו לא-צאיוין בניו וייבענ

תם ולם צריכים או והע,ת מאד מאדות יקרוחלציו הם סֻגל-צאיובניו וי
ת נפלאים ות יקרים מאד ויגדלו מהם פרוואמר שהם אילנ, מאד מאד

' חלציו וכו-צאיואל צדק יצא מיו ואמר שהג,מאד והזהיר לכבדם מאד
  . לפה ברסלבוונסע מקרמינטשאק ובא לבית

לה למדינת ו ואז נסע מכאן הנסיעה הגד,ולא נתמהמה הרבה ☺ 
' סטרהא וזסלב וכוווחזר משם לא'  וכודש נאווריטשקֹ-פאליסע לקהלת

 והנסיעה הזאת ,)א"סימן קנ -ן "הרוחיי מ(ם אחר ואר במקכמבֹ
 בטלטול קשה כזה בלי שום טעם על פי פשוט היא פליאה ושטלטל עצמ

 וזר סך עצום מכיסאדרבא ִפ, ון בנסיעה זוקבץ שום ממ לא  כי,להוגד
רוש על ידע שום רמז ופון אין שום אדם יי על כן עדי.ת הדרךוצאועל ה

ת ו וכן נסע כמה נסיע, זאת שהיתה פליאה נשגבה מאדונסיעת
 אבל נסיעה ,' לשאריגרד וכוו כמ,פי פשוט-בלי טעם על

 טלטולים קשים ווהיו ל, לוזאת נמשכה זמן גד
ת הרבה ואין שום וצאווה, ועצומים

 ,ראה בזהו הנונתודע כוואדם י
דעים וואמר שאם היו י

סע היו ווא נלם על מה הוהע
מנשקים כל פסיעה ופסיעה של 

 ואמר שבכל פסיעה ,ונסיעת
ופסיעה הוא מכריע את כל 

וכבר ,  לכף זכותוללם ֻכוהע
חיי (ם אחר ואר מזה קצת במקמבֹ

  ):א"סימן קכ -ן "הרומ
  

  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(
יום אחד ...   �                         

בלי  , בלי כריכה',שמות'מצאתי ספר 
 אז לקחתי . בפח אשפה, בלי סוף,התחלה

 ,גניזהל על מנת לזרוק אותו ,יהיה לביזיוןשלא 
 , והגניזה היה בישיבה,גניזההוהלכתי מהחצר ל

נכנסתי לישיבה והלכתי לגניזה לזרוק את 
 ראיתי , אז טרם שזרקתי את הספר,הספר

ות כהשתפ "- "ות הנפשכהשתפ"ששם הספר 
אולי זה טוב  , זה עשה עלי רושם,"הנפש

 וראיתי שזה חסד , התחלתי לקרוא בו?בשבילי
 כי כל , שזכיתי למצוא זה הספר,מהשם יתברך

 שמצאתי את זמןמ . היה בשביליהוא, דיבור
תי פלל והת,ם הספרעלהתבודד   הלכתי,הספר

ואיך  איך להתבודד נויכמו שכתוב שמה בשם רב
 , כמו גניבה,ידע לא  אף אחד, והלכתי בשדות,להתפלל

ספר ה והיה לי התבודדות וקראתי ב,אני גנבתי עצמי בשדות
ח של הספר ו שהכ, וראיתי פעם הראשון בחיי,וקיימתי מה שכתוב שם

,  כל המזיקים, זה הורג כל המשחיתים,ח של ההתבודדותושהכ, הזה
 , ראיתי עין בעין.כל מיני תאוות, כל מיני מעשים, תוכל מיני מחלוק

 הרגשתי , הייתי כמו אדם חדש,תי לישיבה כשחזר,שאחרי ההתבודדות
 כמעט בכל  הזו היה לי הנהגה,אז! והרג נ? המשחיתיםכלאיפה  ,בעצמי

 וראיתי נסים ונפלאות , והיה לי התבודדות,ם הספרע לשדהיום לצאת 
 זה היה ,ראיתי פלאות כאלה לא  אשר מיום שבאתי על דעתי,חדשות

  ...המשך זמן
  

  )'ב, וריםמחשבות והרה – עצותלקוטי (

,  הרהורי זנותוכשבאים על מחשבת �                                      
 על ו ותקונו תשובתעיקרזהו ,  מהםו ומסיח דעתותווהוא משבר תאו

כי זהו בחינת תשובת , ויניכל אחד כפי ענ, דםפגם הברית שפגם מקֹ
הורים אה שמתגברים עליו הרו כשרול בדעתכן אל יפֹ-על. המשקל ממש

- עלדייקאכי , ו ותשובתו תקונדייקאכי אדרבא זהו , רעים ומֻגנים מאד

-ידי-על, זה שבאים עליו עתה אלו ההרהורים והוא מתגבר עליהם-ידי
צי וציא ניצוובזה הוא מ, ל" כנו ותשובתו תקונעיקר הוא דייקאזה 

זה -ידי-ועל, כה לתקון הבריתוואז ז, ידי פגם הברית-הקֻדשה שנפלו על
-שעל, םוכה לשלווז, )ש בפנים"כמ(' ל וכווכה להזדכך החכמה והקוז

סימן , ן"לקוטי מוהר( יתברך ודתולם לעבוך כל העלין למשֹוזה יכ-ידי
 ).ז"כ

 יצחק אלקי אברהם אלקי, תיו אבאלקי ואלקי 'הבאתי לפניך ...   ����
נים ו הראשאלקי,  כל הצדיקים האמתייםאלקיו, יעקב אלקיו

ועיני , ן בריתךות מול ארוי פרוׂשיוכפ, ל ישראל כאלקי, ניםווהאחר
רר רחמיך ושתע, ן קֻדשתךות למעופיוני צוורעי, ן חסדיךות להמוחלימי

, לים עלי בזכות וכֹח הצדיקים האמתיים והזקנים דקֻדשהוהרבים והגד
רוח קֻדשה וטהרה רוח , ותמשיך ותשפיע עלי ועל כל עמך בית ישראל

באֹפן שאזכה להתגבר , 'הרוח דעת ויראת חכמה ובינה רוח עצה וגבורה 
ובכל . ת לשברם ולגרשם ולבטלם ממניות רעועל כל ההרהורים ומחשב

אזכה בכֹחך לשבר , םו חס ושל,בוט לא עת שיבֹא עלי איזה הרהור
  .  ממני ולהסיח דעתי ממנו לגמריו ולגרשולשבר, ף את יצריותי ולכותאו
 הקֻדשה שנפלו על ידי תוצות כל הניצופיציא מהקלוואזכה לה  ����

ם שקלקלתי וובמק, בה מן הרוח שטותוולברר הרוח ט, ביניהם
עד שאזכה ברחמיך לגרש ולבטל הרוח , שם אתקן

שלא יהיה , שטות ממני ומכל ישראל לגמרי
 לא ,שום שליטה ואחיזה להרוח שטות

בנפשי ורוחי  ולא בגופי
 ,לםומעתה ועד ע, ונשמתי

בעלמא  ולא בעלמא הדיןלא 
ואזכה מעתה . ידאת

ת ורות וטהושות קדולמחשב
ותצילני מעתה מכל , תמיד

רק , לםומיני בלבול הדעת שבע
שה ואזכה שתהיה מחשבתי קד

לקוטי ... (רה זכה ונקיה תמידווטה
  )ז" מתוך תפילה כ–' תפילות א

  
  

  )ב"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  . טבריא, א"שבט תשכ' ב, ה"ב  �
המתאבק , יקירי חביבי געגועי

, ועם זיות מנֹובעפר רגלי הצדיק להנ
 ורתור תות או בצחצחוולדשן נפש

יאריך ' ה. לשאֹב משם חיים נצחיים
  .תיו ברֹב טוב אמתי ונצחיושנ

לאז דיך ניט , ברודער האלט זיך
, אחֹז עצמך, אחי[מאך זיך פריש , אפ

ם ולו היי כא] ותחדש עצמך,תרפהאל 
 ר חלציך אחיוביר נא כגואז, לדתונ

יקירי להתחזק איך שהוא איך שהוא 
, בכל עֹז בכל כחך לשמח נפשך מאד

 של זקן דקֻדשה זקן וותסמֹך על כח
בכל (לך לפנינו תמיד בכל עת וכי הוא ה, שבזקנים

 יתברך ור אלֹקותוומאיר לנו א, תות לזֻכיונועו, בהוומהפך הכל לט) רוד
  . ויבר עכשושך המר הזה העגם בתֹקף התגברות החֹ

פי שאנו בעצמנו -על- אף, שנלכדנוואמנם כבר נלכדנו כמאם 
, ת פעמים אין מספרופי כן אשרינו אשרינו אלפים ורבב-על-אף, ביםיחי
מה שלא , זכינו למה שזכינו, בימינו אלה, ר עני כזהו אנחנו בדדייקאכי 

 כי אנחנו באנו לזה .לםום בריאת העות שהיו לפנינו מיורוזכו כל הד
רא ונ, דושיםידוש שבחיח, ד כמוס ונעלםושנתגלה סלם בזה הזמן והע

ראים והים ונולה דברים גבישג, לםוהיה בע לא ןיונשגב כזה כזה שעדי
, ת כאלהוראות נות ומעשיושיח, תורו ת.לםונשמעו מע לא ןיכאלה שעדי

ת לספר בשבחם וגֻדלתם ותקפם ותיואשר אפסו הדבורים והצרופי א
ו פה וכלים לבאר קצת מן הקצת ואין לנ, בהם ומעלתם ותפארתםווג

ת עד היכן הדברים ווחלק מן החלק של אלף אלפי אלפים ורבי רבב
ת וין את כל הנפשיאך גם בפשיטות הם מח, מיםובהי מרומגיעין ברום ג

  ...רולם בכל עת בכל דובחיי ע
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