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 )כא, שמות לח( ... אלה פקודי המשכן

בבחינת , בֻחרבנו משכן בבנינו ומשכן, משכן —אלה פקודי המשכן ... 
ל "ודרשו רבותינו ז, מה טבו אֹהליך יעקֹב משכנותיך ישראל): במדבר כד(

ובשביל זה הקימו את המשכן בכל . לו כשהם חרבים מגנים על ישראליאפ
עמו ממקום למקום במדבר חֹשך ואפלה מקום פעם ופרקוהו בעצמן ונסעו 

להורות לדורות ', ואחר כך חזרו והקימוהו וכו', נחש שרף ועקרב וכו
ואם יקשרו רצונם תמיד , לו כשהמשכן יהיה נפרק וחרוב יגן עליהםישאפ

והכל בכֹח הצדיקי אמת העוסקים , בקֻדשת המשכן ובית המקדש וכליו
, )סימן רפב(' תוב בהתורה אזמרה וכו כמו שכ,ן המשכן בכל דור ודוריבבני

 ,תועל ידי זה יוכלו לעבֹר בשלום בכל המדבריות בכל מיני חֹשך וצלמו
שבכל ', לו כשעוברים חס ושלום במקום נחש ושרף ועקרב וצמאון וכויאפ

בפרט מי , דשומקומות אלו בהכרח שיעבֹר בהם הרוצה לגשת אל הק
,  שיעבֹר באלו המקומות שבהכרח,שנכשל כבר במה שנכשל ורוצה לשוב

ין יע(' וכו" בהינו דעאל"ל "ל על מאמר רבותינו ז"בבחינת מה שאמר רבנו ז
קף הרצון דקֻדשה ועל ידי ת' לם יצילנו הוומכ, ) בסימן כז,בהתורה רציצא

 הלכות ברכות -לקוטי הלכות (. שיזכה על ידי התקשרות לצדיקי אמת
  )ה" מ-' השחר ה

  

  ... דיו ואדניו ו ועֻמקרסיו קרשיו בריָח
 )לג, שמות לט(

, לת ישראליהמשכן הוא בחינת כלל תפ
והמשכן כלול מכמה דברים פרטיים קרשים 

וכן כל כלי ', קרסים עמודים בריחים אדנים וכו
והכל כאשר , המשכן עם כל הפרטים שבכל כלי

כי יש כמה וכמה , לת ישראלילכל הם בחינת תפ
תפלות ישראל שמתחברין יחד ונעשה מהם 

ויש שנעשה מהם בחינת אדן , בחינת קרש למשכן
וזה בחינת משפחות ישראל שחנו סביב . למשכן
כי כלל משפחה זֹאת הם בבחינת חלק זה , למשכן

ומשפחה אחרת הם בבחינת פרט אחר , מהמשכן
קר בחינת ילה שהיא עיקר הוא התפיוהע, מהמשכן

כמו כן הוא נשרש , וכל אחד כפי תפלותיו, ן המשכןיבני
 -לקוטי הלכות ( .ל"פחות ישראל שהם בחינת כלל המשכן וכליו כנבמש

  )ג" קי- תפילה –לפי אוצר היראה '  אות ח-' הלכות נחלות ד
  

 )יז, משמות (...  הוקם המשכן
צריך האדם העושה משא ומתן ומלאכות להרים ידו להשם ולשעבד כל 

, "'וכודרכך ' גל על ה: "בחינת, תו ודבורו להשם יתברךימחשבתו ועשי
רק שאנו מֻחיבים לעשות , ולהאמין באמונה שלמה שאין האדם עושה כלל

כי יש סודות , מחמת שכן רצונו יתברך, איזה עסק במשא ומתן ומלאכה
כי מבררין ברורין וניצוצות , ני משא ומתן ומלאכותינות גדולות בכל עניווכו

יכין ובשביל זה לבד צר, כידוע, קדושות על ידי המשא ומתן ומלאכות
וכמאמר , כי כן רצונו יתברך, לעשות מעט משא ומתן או איזה מלאכה

, אבל באמת אין האדם עושה כלל. ארץ טוב תורה עם דרך: ל"רבותינו ז
קר יע, כי אם אדרבא, ואין הפרנסה נמשכת על ידי העשיה הגשמית כלל

, ינו על ידי הארת הרצוןידה, ט מלאכות"טול הליהפרנסה נמשכת על ידי ב
  . דמנה מתברכין כל שתא יומין, א בחינת קֻדשת שבתשהו

על ידי זה ממשיכין הקֻדשה של , וכשיודעין זֹאת באמת ובאמונה שלמה
, ועל ידי זה מקדשין ששת ימי המעשה בקֻדשת שבת, שבת לששת ימי החֹל

ט "מבחינת ל, המת הנחשט מלאכות מֻז"ועל ידי זה מבררין ומזככין כל הל
, ט מלאכות בבחינת מלאכת המשכן"י זה שיהיה כל הלוזוכין על יד, קללות
בחינת , בחינת הארת הרצון, ל אורות"ט מלאכות הם בבחינת ט"ואז הל

  . כי זוכין לקבל הארת הרצון משבת לששת ימי המעשה, טללי רצון
אזי אף על , ואזי כשזוכין לעשות כל המשא ומתן והמלאכות בבחינה זו

רק בחינת , ינו נחשב בשם עשיה כללא, פי שעושה משא ומתן ומלאכה
תיעשה ", "הוקם המשכן: "כמו שכתוב במשכן, המלאכה נעשית מאליה

כי כל מלאכת , "והבית בהבנֹתו: "וכן אצל בית המקדש נאמר, "המנורה
רק שהם היו מכונים ברצונם , תה נעשית מאליהיהמשכן ובית המקדש הי

  . תה עולה בידם מאליהיוהמלאכה הי, לעשות המלאכה
' עשהֵת' -" עשה מלאכה ויום השביעי שבתששת ימים ֵת: "וזה בחינת

קר קיום יכי ע, כי על ידי שבת זוכין שתהיה המלאכה נעשית מאליה, קאידי
הכל הוא רק על ידי , של ששת ימי המעשה ושל כל המלאכות הנעשין בהם

. שהוא בחינת הארת הרצון שמאיר בשבת, שביתה ומנוחה של שבת
 צריך האדם לעשות כל המלאכות ומשא ומתן שלו שבששת ימי ובבחינה זו

רק הכל בכֹח , נו לידע ולהאמין באמת שהוא אינו עושה כלליהי, המעשה
חי ועֹצם ידי עשה כֹ"שעל זה הזהירה התורה שלא לומר חס ושלום , השם

, ט מלאכות"כי הידים הם כלי המעשה של כל הל, "'ל הזה וכולי את החִי
כי אם על ידי , ט מלאכות"ים להמשיך הפרנסה על ידי הלידואי אפשר לַה

קר ישמשם ע, שמקבלין ומתברכין מבחינת הידים שיש בים החכמה
כי שם מאיר , "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון"בבחינת , הפרנסה

  . שהוא בחינת קֻדשת שבת, הארת הרצון
 שום אזי באמת גם בששת ימי החֹל אין צריכין לעשות, וכשזוכין לזה

כי בזמן שישראל עושין , ֻעבדא ושום מלאכה כלל
, רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי אחרים

כי אז המלאכה נעשית , ל"כמאמר רבותינו ז
ואזי תכף , שהוא רוצה בהמלאכה, ברצונו לבד

ועמדו זרים : "כמו שכתוב, נעשית על ידי אחרים
 הלכות שבת -לקוטי הלכות ( ."'ורעו צֹאנכם וכו

 ממון –לפי אוצר היראה '  ז' אותיות ד- 'ג
  )ז" י–ופרנסה 

  
  )זמ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ל סמוך "ר זצ"וכשהיה אדמ    �               
ל בכפר " רבי אפרים זותנולחן חד על ֻשוע

ם היארצייט של אביו ו יותנווהגיע לח, הוסיאטין
 וונסע לאלכסנדעריווקא הסמוך לשם ולקח את

וכשבאו לבית המדרש ובני . ל"ר זצ"ואת אדמ
ל בפעם "ר זצ"והנעורים דשם כאשר ראו את אדמ

אך לֹא ידעו מהיכן ,  בדבריםון אזי הוטב בעיניהם מאֹד לכנֹס עמוהראש
ל יין ישן כנהוג ובקשו בני "אפרים ז' ואחר התפלה נתן להם הר. להתחיל

מֹד פרק ל שיל"ר זצ"ו הוא אדמול שיצוה לחתנ"אפרים הנ' הנעורים מר
ת והניח על ותל המזרח ולקח משני פניו אל כֹווהפך עצמ. ת וכן עשהומשני

 והבני הנעורים המתינו עד ,שוהסטענדער ולמד ויתמהמה בלמוד עד ב
ר "וש ועל ידי זה ישתו לחיים גם לאדמ" למען ישתו הייוים למודישיס
וכשראו שהוא .  בדבריםוכות לכנֹס עמישי וממילא יהיה להם, ל"זצ
ים י שיסואפרים שיאמר ל'  בקשו את הרב רותמהמה הרבה בלמודמ

, ווהתחילו להקיצ.  ויתעלףותנו על פני חור את יד"וונטה אדמ. מודיהל
ל את "ר זצ"ווהשיב להם כשנטה אדמ? ו מה היה לותווכשהקיץ שאלו א

 ו ואמר לומד לנגדו יארצייט אחריו עוח שהיה לו על פניו ראה את המנויד
המה ראו כן תמהו . ונתפחד ויתעלף? תומרים שילמֹד משניולחתן כזה א"

, רול שהוא מצדיקי הד"ר זצ"וז והלאה נתפרסם שם אדממאֹד ומן א
  .דת השם יתברךו לעבווהתחילו לנסֹע אליו כמה אנשים ונתקרבו על יד

  

  )לז מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

והכניס , הה מאֹדו נשמה גבושיש ל, ד לבי ובשריולכב                     
ת ונות העליות הצחצחורוות א להשיג ולהבין מתיקו ושכלודד חכמתיוח
לה הצדיק ישג, תות וברורות ישרושלמ, תות חדשועצ, תות עֻמקוהם עצש

עה האמתי שמקבץ נדחי ישראל ומכניע ומבטל הרע שלהם ומקרבם והר
  . יתברך' לה

 

 

  

  פרשת  פקודי  ס"ר עלון ת  -   ד"בס

  ל" זצ ,  שלמה  אייזיק  '  ר  בן  ודסר א  ער ב  שראל י  '   ר  מורינו נצח  לזכרון  



מה מאֹד נהניתי מאשר כתבת לי אשר אתה , אחי יקירי וחביבי
תר אשר זכינו ואנחנו צריכים להתגבר ולהתחזק בשמחה בי. בשמחה

אשר ' ברוך ה, כלל המתנגדים אל נֻקדת האמת כזהת בולהנצל מלהי
 עמנו שנזכה 'הכן יהי . ועים האלה והאיר לנו האמת לאמתוהבדילנו מן הט

' ת הות שהם עצושותיו הקדושים ולילך בדרכיו ועצוים דבריו הקדילק
  .לם יעמֹדוואשר לע

לם ולעיני כל הע' כה לקדש שם הומע על שזות של שבחים אנֹכי שולוק
ביאת נשמתך . תולי ושרי ומלכי הֻאמותיו עם גדותיו ופגישויעבכל נס

רש נשמת ודיע ולפרסם את שם הצדיק האמת שהוא שולם היתה רק להולע
  .תורוף כל הדושיען של ישראל עד סווהוא מ, לםומשיח בכל הע

דל ערך ודע גואם היית מרגיש וי, לה מעלת נשמתךודע כמה גדואינך י
קר מה שזכית יגם הע. דל עֹצם השמחהוגויר מורח באונשמתך היית פ

ין יתר לעסֹק בענוכדי שיהיה לך כח בי, הוא רק לצֹרך זה... 'ת וכוולהי
לם וידי זה יתהפכו כל באי ע-כי על, רא הזה שאין למעלה הימנוול והנוהגד

וֻכלם יראו וידעו שהכל ,  בשלמותולם לידי תקונוא העוב ויבומרע לט
  .יתברך לבד' בהשגחת ה
מאה  שזכית לטעֹם נֹעם האמת האמתי ולהנצל מארס הֻטאשריך
ת של נביאי השקר ות כזביות ומינות ואמונורשם כפירווהשקר שש

חמים בעזות מצח להעלים ולהסתיר וד וגאוה ולודפים אחרי כבוהר
, ת לנצחורורי דושיען של ישראל לדור הצדיק האמת שהוא מוולהרחיק א

י וי ואבווא. קים והנדחיםורחעה האמתי שמקבץ כל הרשעים הוהוא הר
ר וקרים האמת ואת עצמם ואת ישראל ממקוידי זה הם ע-שעל, להם

ת שבאים על ות וכל הצרורמים כל הכפירוידי זה הם ג-ועל, רש חיותםווש
  . ירחם עליהם מעתה שיברחו מן השקר וישובו אל האמת מהרה'ה. ישראל
הו שהם והו ובותגג ולֹא יחרב ולֹא יהיה ולם שלא יתמוקר קיום העיע
לם וזה תלוי רק בהצדיק האמת שמגלה ומברר בע, תות כזביות ואמונוכפיר

  .לםודוש העיאמונת ח
  .ם כל ימי חייוובבריאות והצלחה ושל,  בחיים אֻרכיםוישמח נפש' ה

  דסרוישראל דב א
  

  )ארץ ישראל(

-ח והחכמה הוא רק בארץקר המֹיע                                                    � � � � 
נקים כל מֹחם וחכמתם ולארץ הם מקבלים וי-לו ישראל בחוץיואפ. ישראל
כן , ווכפי חלק, ישראל- חלק בארץווכל אחד מישראל יש ל, ישראל-מארץ

חס , ד השם יתברךוגמין בכבואבל כשפ; ישראל- מארץונק ומקבל חכמתוי
ועל , חין של ארץ ישראל למֹחין של חוץ לארץפלין ממֹוזה נ-ידי-על, םוושל

כי מֹחין של חוץ לארץ הם בחינת מחלֹקת , תוידי זה נעשה מחלֹקת ומריב
  ).אות יח,  ארץ ישראל–ות לקוטי עצ(

, רהובחינת נעימות הת, ישראל הם בחינת נֹעם-מֹחין של ארץ � � � � 
זה נעשה -ידי-על, ישראל-בפרט צדקה לארץ, ידי צדקה-ועל. םונת שלבחי

חין של חוץ לארץ לין לתקן גם המֹוואז יכ, ת הנעם הזהוכלי לקבל השפע
ידי -על, חין של חוץ לארץ פגומים הרבהם המֹואבל כשחס ושל; ל"הנ

חין אדרבא אלו המֹ, לין להתתקןואזי אין יכ,  יתברךודושפגמו הרבה בכב
ואזי , םוחין של ארץ ישראל שהם בחינת שלגמין גם המֹולארץ פשל חוץ 

ו בארץ יין המחלֹקת שיש עכשיוזהו ענ. כן-נעשה מחלֹקת בארץ ישראל גם
  ).אות יט,  ארץ ישראל–לקוטי עצות (ישראל ובחוץ לארץ

 וכמ, ישראל ממש-ש בקֻדשת ארץוקברי צדיקים אמתיים הוא קד� � � � 
, ל לפגם הבריתוקון גדיישראל הוא ת-וארץ, "צדיקים יירשו ארץ: "שכתוב

ל "ש כנום קברם הוא קדוכי מק, א על קברםוכן צריכין להשתדל לב-על
  ).אות כ,  ארץ ישראל–לקוטי עצות (ל לפגם הבריתוקון גדיוהוא ת
ן לבי ולשאת רֹאשי ופנימיות דעתי וצפ, ועתה אשר באתי לפניך  ...  ����
מי , ישועהמצמיח קרן , מצמיח קרן ישועה, ת לרחמיך מלא רחמיםולצפ
אבי . מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, מה לךות ומי דוך בעל גבורוכמ

רע וז, תובעל מלחמ, תושה חדשוע, תועל גבורופ, שום וקדומר, שבשמים
, וזכני למֹחין דקֻדשה, עזרני ברחמיך הרבים. תומצמיח ישוע, תוצדק

צילני ה, ישראל-למֹחין של ארץ, למֹחין ישראליים, ריםולמֹחין זכים וטה
חנני מאתך חכמה בינה ודעת . חין של חוץ לארץממֹ, חין פגומיםממֹ

שיעני שאזכה לילך ולנסֹע ולבֹא וועזרני וה, וזכני ברחמיך הרבים, דקֻדשה
קר הדעת יאשר שם ע, החיים-לארץ, שהוהקד-לארץ, ישראל-מהרה לארץ
. ישראל-העלני מהרה מחוץ לארץ לארץ. ח והחכמה דקֻדשהוהשכל והמֹ

לֹא כמעשי , שיםותינו הקדותינו ולרבוכנאה לך ולאב, תו עמי פלאעשה
 .תי תגמלניולֹא כרע, ת עם כל בשר ורוחוכי אתה עֹשה צדק, הרעים
דך ואשר פגמתי בכב, דוזכני ועזרני שאזכה בחיי לתקן פגם הכב  ����

ידם לכל החטאים -אשר באתי על, תותי הרעווידי תא-הרבה מאֹד על
ם ויתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היותי ושעות והפשעים שחטאונווהע

ן ופגם פגמתי הרבה ווידי כל חטא וע-אשר על. והרע בעיניך עשיתי, הזה
-זה נפגם מֹחי בבחינת מֹחין של חוץ-ידי-אשר על, שול והקדודך הגדובכב

 שנתרחקתי ו כמ,ישראל-חין של ארץונתרחקתי מקֻדשת המֹ, לארץ
 .תי הרביםונוובע

דך ימלא ווכב, תורוף כל הדופה ומביט עד סוצ, דיואלי ופואבי צורי ג  ����
ן עד ום בריאת אדם הראשוומי. נךומר תמיד הכל כרצוואתה ג, כל הארץ

, תיוולדות והפשעים שעשו האדם ותונוובכל הפגמים והחטאים והע, עכשיו
בֻכלם אתה גמרת תמיד הכל , ם הזהוובכל הכעסים שהכעסוך עד הי

ין הפגמים והקלקולים יומכל שכן בענ. עת ובכל שעהם ובכל ובכל י, נךוכרצ
זה אני -כל-עם, ם הזהודי עד היוע נגדך מעפי שהרביתי לפשֹ-על-אף, שלי

ין גם יעל כן עד. נךומר תמיד כרצואתה ג, מאמין באמונה שלמה שגם עתה
, ואני מצפה לישועה שלמה מעתה, ם שאני שם עתהועתה אני מקוה ממק

, שהולארץ הקד, ישראל-ולילך ולנסֹע לארץ, שאזכה להשליך ממני הכל
וגֻדלת הצדיקים , רא יתברךולהכיר שם גֻדלת הב, ולבֹא לשם מהרה

 ...דעים גֻדלתך תתברך לנצחוידם י-אשר על, האמתיים
ן ואקרא לאלֹהים עלי", לםוכן באתי לבקש ולקרֹא אל יהֹוה אל ע-על

 ושלח אלֹהים חסדאפי סלה יושיעני חרף שוישלח משמים וי. לאל גמר עלי
קק ולהתגעגע ושיעני ויחזק את לבבי שאזכה להשתוויעזרני וי". וואמת

ואזכה לעסֹק בכל העסקים , ישראל מהרה-לבֹא לארץ, ולכסֹף באמת לזה
-ארץ, שהועד שאזכה לבֹא מהרה לארץ הקד, הצריכים לענין נסיעה זֹאת

חבה בה ורוארץ חמדה ט, תוארץ צבי לכל הארצ, ארץ החיים, ישראל
ארץ אשר , תה תמידורש אוארץ אשר אתה ד, תינוושרצית והנחלת לאב
ת ותפל] ת וחמש עשרהוחמש מא[ו "התפלל תקט, םומשה רבנו עליו השל

, שיםושיעני להמשיך עלי שם המחין הקדוותעזרני ותזכני ות. לבֹא לשם
, ותחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת. ישראל באמת-מֹחין של ארץ
ויֻתקנו כל , דושיעני שאזכה לתקן בחיי מהרה פגם הכבוותותהיה בעזרי 

ואזכה מעתה לגדל . ם הזהודי עד היול מעודך הגדוהפגמים שפגמתי בכב
ולֹא , ד הדר מלכותךותיך וכבודיע לבני האדם גבורולה, לםודך בעוכב

  ) תפילה לד–' לקוטי תפילות ב. (.. צרתיובה לעצמי כי לכך נואחזיק ט
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ש וך הספר הקדותראים יחד מורבי ישראל וחסיד ק[                      
ורבי ', שבעה קבצנים'את המעשה מ' תוניות משנים קדמוספורי מעשי'

חקים מכל וצ ,י רבי נתןוה, י רבי נחמןוה": ררוישראל מתחיל לש
  ].."לםוהע

, הבנים של השם יתברך, הכל של השם יתברך, אין לי כלום, כלום
  ?מגיע לך איזה דבר, צהומה אתה ר. הכסף של השם יתברך

  
, "הדירה שלי, הכסף שלי, הבנים שלי: "בטעות להשם יתברךבאים 

  ? מאיפֹה הבאת את זה? זה שלך, מה. אין לך כלום
איך הוא היה , נר איך הוא היה מרקדואני ראיתי את רבי ישראל קרד

, על הדירה,  מאֹד על כל דברודה לושמח עם השם יתברך ואיך הוא היה מ
, לםו של עונורב ",ה להשם יתברךדוהוא ה. על הכל, על הילדים, על הכסף

  .." שנתת לי דירה, שנתת לי כסף, דה אני לפניך שנתת לי בניםומ
כל , כמה שזה שוה, רהום התירה ולקיוב להאמין בשם ובתוכמה ט, יוה

 אי אפשר לשער מה ששוה כל רגע  זה.ניםו כל רגע שוה מילי,רגע אין לשער
ת ונתן לי מתנ, רה והכלתי ונתן לי דיודע שהשם יתברך ברא אושאני י
  ...כאלו
זה , כל מצוה, כל נֻקדה, תוכל א. רה שלנווב וכמה נעים התוכמה ט, יוה

, ייםוהג .אנחנו יהודים, אשרינו. קר החייםיהשמחה היא ע, קר החייםיהע
אין , לו שבת אחתיאין להם אפ, לם לֹא שוה כלוםויים של כל העוכל הג

, כלום אוכל הי. כלים תבןוא, חיים  בעלי–רה ובלי הת. כלום, להם כלום
ארץ . לם שלנווכל הע, עם ישראל, רק אנחנו. רוחמ, זהו. מדוכל ועומד ואוע

רה כזה שכל ויש לנו ת ! שלנו-ירושלים !  שלנו-המקדש  בית!  שלנו-ישראל 
לֹא היה .. לםו בעוא משיח אז יהיה שמחה כזוכשיב. לםומלה אין בכל הע

השם יתברך נתן לנו  !וי עכשולֹא היה שמחה כזה כמ, לםום שנברא העומי
  )ההמשך יבוא(... רהוהת, החיים, רהואת הת
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