
  )'ט, ה"שמות כ( ...תבנית המשכן 

ומתן הוא בחינת מקרב נפשות -העושה משא
בחינת , להשם יתברך ובונה מהם היכל הקדוש

. ט מלאכות ממשכן גמרינן"לכן -ועל. משכן
 עםוויהי נ: ובגמר מלאכת המשכן אמר משה

ודרשו , שתי פעמים'  וכוומעשה ידינו' וכו
אכת כדי שתשרה ברכה במל: ל"רבותינו ז

כי הם , המשכן ותשרה ברכה במעשי ידיהם
ומתן ניצוצות -כי יש בהמשא, בחינה אחת

ידי -קדושות גבוהות מאד שצריך לבררם על
ואלו הניצוצות שמבררין אותם . ומתן-המשא

ומתן ומחזירין אותם אל -ידי המשא-על
כי , תשובה-הקדושה הם בחינת גרים ובעלי

- המשאמעלין ומכניסין הנפשות והניצוצות של
  .אל הקדושה, ומתן מן החוץ אל הפנים

  
ומתן באמונה -נמצא שהעוסק במשא

ר גרים ומקרב יהוא בבחינת מגי, בקדושה כראוי
שמזה נבנה היכל , נפשות רחוקות להשם יתברך

אך מחמת שאלו הנפשות והניצוצות . הקדוש
כי הם שוכנים בין הגויים , נאחז בהם הרע מאד

רושלים בתוך זאת יבבחינת , אחרא-והסטרא
-כן צריך זה העוסק במשא-על, הגוים שמתיה

זהר בנפשו מאד שלא יתאחז בו הרע יומתן ל
ידי -הנאחז באלו הניצוצות שהוא מבררם על

ומזה בא מה שלפעמים יש כמה . ומתן-משא
כך כשיוצאין אל השוק -ואחר, אנשים כשרים
נכשלים לפעמים , ומתן-ועוסקין במשא

ל "ה מחמת הרע הנוז, ונתרחקין מעבודת השם
אבל , ומתן-הנאחז באלו הניצוצות של המשא

, ומתן בעצמו הוא דבר גדול מאד-באמת המשא
קון יקר התיוע. ל"ר עצמו כנורק שצריכין לשמ

ט את וינו שישפידה, ידי משפט-לזה הוא על
ויתבודד ויפרש שיחתו לפני השם , עצמו בכל עת

ט את עצמו על כל הדברים שהוא ווישפ, יתברך
אם כך ראוי לו לעשות ולבלות ימי חייו , שהעו

זה נתעורר אש -ידי-ועל; במעשים כאלה
והאש , שהוא בחינת התלהבות הלב, המשפט

וגם , הזה הוא שורף את הרע שלא יתאחז בו
שלא יתאחז באלו הניצוצות והנפשות שהוא 

  . ומתן-ידי המשא-עוסק לבררם על
  

שיגיעת , ארץ טוב תורה עם דרך: וזה בחינת
-קון המשאיקר תיכי ע, ןוניהם משכחת עוש

ידי -הוא על, ארץ שהוא העסק בדרך, ומתן
זה -ידי-ואז על, שהוא בחינת משפט, התורה

והניצוצות עולין , נתבטל הרע הנאחז בהניצוצות
: וזה. ומתן-ידי המשא-אל מקור קדושתן על

טול הרע י בחינת ב,ןושיגיעת שניהם משכחת עו
ואזי . ל"ניצוצות הנפות השוכנים סביב היוהקל

ומתן שלו בחינת היכל -ידי המשא-נבנה על
ואזי , ידי זה-ונתגדל כבודו יתברך על, הקדוש

לקוטי (אר בפנים וכמב, זוכה לעשירות גדול
לפי אוצר ' ב –' גביית מלוה ג הלכות –הלכות 
  )ב"צ –ממון ופרנסה  -היראה 

  )'א, ו"שמות כ( ...ואת המשכן תעשה 

  בהשם  שלמה  לאמונה  זוכין  היו  אם
  רק  מתנהג  שהכל  להאמין  נויהי  ,יתברך
  צריכין  היו  לא  אזי  ,לבד  יתברך  ברצונו
  מלאכתנו  רק  ,ועסק  מלאכה  שום  לעשות
  שיהיה  כמו  ,אחרים  ידי-על  נעשית  היה

  ורעו  זרים  ועמדו  :שכתוב  כמו  ,לעתיד
  העסקים  יגיעת  שכל  ,נמצא  .'וכו  צֹאנכם
  אמונת  פגם  מבחינת  רק  נמשך  ומתן-והמשא
  והכפירות  ההכחשות  כל  נמשכין  ומזה  ,הרצון

  רק  נמשך  שהכל  ,ומתן-במשא  והשנויים
  בשלמות  מאמין  היה  אם  כי  ,אמונה  מפגם
  ודאיוב  ,לבד  יתברך  ברצונו  רק  מתנהג  שהכל
  שלמה  באמונה  שלו  ומתן-המשא  עושה  היה
  באמת  כן-ועל  .בדבורו  משנה  היה  ולא

  מכפירות  להנצל  גדול  התגברות  צריכין
  ולהשתדל  ,ומתן-במשא  השכיחים  והכחשות

  שיהיה  ,שלמה  באמונה  ומתן-משא  לעשות
  לזכות  העצה  קריוע  .לאו  והלאו  הן  ההן

  להרבות  היא  באמונה  ומתן-משא  לעשות
  הארת  ממשיכין  צדקה  ידי-לע  כי  ,בצדקה
  זוכין  לנווכ  היינו  אם  ובאמת  .הרצון  אמונת

-המשא  מתבטל  היה  כבר  ,כראוי  צדקה  תןיל
  שום  לעשות  צריכין  היינו  ולא  ,לגמרי  ומתן

  הרצון  התגלות  ידי-על  כי  ,כלל  ועסק  מלאכה
  ידי-על  נעשית  המלאכה  שיהיה  לזה  זוכין

  .ל"כנ  אחרים
  
  , לזה זוכין  שאין  זמן- כל לויאפ  ,אך
-על-אף  ,לגמרי  ומתן-והמשא  המלאכות  לבטל
  הצדקה  ידי-על  פנים-כל-על  זוכין  כן-פי

  בו  ושיאיר  ,באמונה  ומתן-המשא  לעשות
  הם  והעסקים  המלאכות  ואז  ,הרצון  הארת
  כל  בחינת  וזה  .המשכן  מלאכת  בבחינת
  ,ומתן-במשא  ל"ז  רבותינו  שתקנו  םנייהקני

ן סודר יכגון קני, ך לוין השיילכל דבר קני
זה ממשיכין הארת הרצון -ידי-כי על, וכיוצא

ין יים הקניואז מוכרח לק, ומתן-לתוך המשא
 –לקוטי הלכות (אר בפנים וכמב, ולא ישנה עוד

 לפי אוצר ו"ד ט"אותיות י - 'ערב גהלכות 
  )כ" ק–ממון ופרנסה  -היראה 

  
  

  )'ט, ישראל-ל בארץ"נסיעת רבינו ז(

רבינו נחמן (א אותו והתחילו לשנו...     ☺
ובזו אותו בכל מיני , בתכלית השנאה) ל"זצ

וקללו אותו בקללות נמרצות בלי , בזיונות
ב הבזיונות היה וור, עור וערך כמה ימיםיש

והוא זכרונו לברכה , ל"מאחד משני האנשים הנ
, זאת תדעו:  ואמר להם,אותםהתחיל לבקש 

-נת נסיעתי לארץוקר כוידאי לא אגלה עושבו
כן -פי-על-ואף, כי מלבי לפומי לא גליתי, ישראל

-על-אף, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
: והשיבו לו. נת חברווקר כויפי שלא ידע אחד ע

דאי יגיע לך ובו, נתךואם אתה תגלה לנו כו
אני איני : הםוהשיב ל. טובה גדולה עד מאד

קר יולא אגלה לכם ע, רוצה לקבל טובה מכם
אתם תוכלו לקבל , אדרבא, פןונתי בשום אוכו

  .אם תרצו, טובה מאתי
  
שאתה מדבר , נראה בלשונך: השיבו לו    ☺

 כמו רבי ברוך, בלשונות המפורסמים הגדולים
) ובט-םש-לנכד הבע' יבוז'ברוך ממז' הוא ר(

ובישט נכד הרב שלום מפר' הוא ר( ורבי שלום
', וכו) ל"הוא רבינו נחמן זצ( ורבי נחמן) המגיד

דאי ואך בו, שדרכם לדבר גדולות בלשון נסתר
ודאי וכי נראה שאתה ב, אין אתה אחד מהם

רבי אברהם  (ל"מהחולקים על הצדיק הנ
-דם שיבוא לארץושק,  ואמרו לו.)ל"קליסקר זצ

שהוא , ישראל-יהיה שם אגרת בארץ, ישראל
לבל יוכל להטעות ,  והמרגליםמהחולקים

  .אותם
  
  והוא  ,מהספינות  להסרסור  הלכו  גם    ☺
  מהפרענקען  אשה  ונשא  ,פולין  מאנשי

  ונכנסת  יוצאת  היא  וחמותו  ,)מהספרדים(
  גדול  איש  הוא  ההוא  והאיש  ,התוגר  בבית
  זה  אל  ל"הנ  האנשים  אלו  והלכו  ;שם

  למען  :לו  ואמרו  אותו  ובקשו  ,הסרסור
  עולנס  הזה  האיש  את  תניח  לבל  ,השם
  לעשות  ורוצה  ,מהחולקים  הוא  כי  ,להתם
  לו  לעשות  תוכל  ואם  ,ושלום  חס  ,שם  גרוש
נו יורב  .השמים  מן  כפול  שכרך  ,רעה  איזה

  ... זכרונו לברכה והאיש שהיה עמו לא ידעו מזה

  

  

  

  )ז" י–ל "זצ, רישראל אודס' שיחות מר(

וכל החסידים וכל העיר היה כבר      ... 
מי היה לו הגבורה לדבר עם חסיד ברסלב . רותח

למה לו . הוא פחד, א בספר ברסלבואו לקר
, וברוך השם .זה לא העסק שלו, לעשות את זה

לא , לא הסתכלתי על שום דבר, אני לא השגחתי
אני מסרתי , דוךיעל רבנים גדולים ולא על ש

 מה זה רבי ישראל ,כל רק מה שראיתיה
  .קרדונר
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 רבי                                                  של    

                                       מברסלב      נחמן      



יש כבר שמונים , עד היום יש לי שם     
לם היו ושנה שנתקרבתי לרבי ישראל וכ

ואני ברוך השם קבלתי כל , מתנגדים כאלה
כל הבזיונות וכל הצרות באהבה , הכדורים

הם ראו את . לם נתבטלו מזהובגבורה גדולה וכ
הם לא הבינו , זה לא בדרך הטבע, הגבורה שלי

  .את זה
  

אני ראיתי מרב אחד גדול בתורה      
אם הוא אומר , היה נס, נו. ולמדתי אתו

אבל אני . בואז תכף צריכים לעז, "ברסלב לא"
רק , ראיתי את רבי ישראל, ראיתי מה שראיתי

לא ידעתי מי , ראיתי אותו פעם הראשון בחיי
זה האיש צדיק , אוי ווי: "אז אמרתי, הוא זה

אם היה לי איזה , נסתר ואני צריך אותו מאד
ד השם באמת כמו וקשר אתו הייתי זוכה לעב

  ".שאני רוצה
  

מה , אלעבר מה שעבר עלי ועל רבי ישר     
  .שסבלנו

  
, בותיבב השם יתברך סיקר איך סיהע     

 לא ידעתי ,ראשית כל. נויאיך זכיתי לידע מרב
בב שנודע יס, לא ידעתי מהשם ברסלב, נוימרב

ואני . א בהםולי שיש ספרי ברסלב שאסור לקר
אני  כן- וגם,כא מאדוהייתי ילד עני והייתי מד

- על.דוח ללמולא היה לי מ, לא הייתי כשרוני
 אני ,פנים מהלילה הזו וברוך השם עד היום-כל

הגדולים , לםוהם צחקו ממני כ. מחזיק מעמד
 אבל אני צחקתי .!"הוא ברסלב", וכל הרבנים

אני נשארתי ואני אשאר  ,לםונצחתי את כ, מהם
, אבל השם יתברך נותן לי מתנה, בדרך הזה

  ... להיות עוד בעולם הזה
 
  

  

  )ז"אות ס –אוצר היראה ( 

  להיתפ  בחינת  הוא  ישראל-ארץ   
  .ביותר  האמת  אור  מאיר  ושם  ',וכו  אמונה

  נמשך  אזי  ,שךוהח  ומבטל  מאיר  וכשהאמת
  שהאדם  די  לא  כי  ,כפל  בחינת  הקדושה  אל

  אור  ידי-על  אפלתו  חשכת  מתוך  יוצא  עצמו
  לאחרים  גם  פתח  עושה  הוא  גם  אף  ,האמת
  .בתשובה  ולהחזירם  לאור  שךומח  אםלהוצי
  כי  ,"יירשו  משנה  בארצם  לכן"  בחינת  וזה

  בחינת  הוא  ,ישראל-לארץ  לבוא  כשזוכין
  זוכה  כי  -  כפל  בחינת  -  "יירשו  משנה"

  דרך  להם  להאיר  לאחרים  וגם  לעצמו  להאיר
  -לקוטי  הלכות  (  ל"כנ  ,לתשובה  האמת

  )'ב  אות  ,'ה  בהגני  כותהל

  
  

  )' אות א– תפילה -לקוטי עצות (

, לותיקר מה שאין מתקבלים התפיע  
על כן צריך כל , הוא מחמת שאין להדברים חן

וזה . אחד להשתדל שיהיו דבריו דברי חן באמת
 ואז יתקבל תפלתו ,זוכין על ידי עסק התורה

 ).'סימן א, ן"לקוטי מוהר(
  

  
 

  )'א', אליקוטי תפילות (

 מלא רצון מלא רחמים ,יהי רצון מלפניך  
 ,בכל עת ובכל רגע תמיד, מלא חסד מלא טוב

, ותשפיע עלי חן וחסד, ל עליוס ותחמושתח
ותשפיע לי , ותתן לי חן בעיניך ובעיני כל רואי

, פן שיכנסו דברי בלבךובא, דברי חן ותחנונים
ם יותקי, ותקבל את תפלתי ובקשתי תמיד

 על בית דוד ועל יושב ושפכתי :מקרא שכתוב
שנזכה שיהיו דברינו . ירושלים רוח חן ותחנונים
פן שתתן להם ובא, לפניך דברי חן ותחנונים

ויהיו אמרנו לרצון ולנחת , ס בלבךומקום לכנ
  ...לפני כסא כבודך

 
  

  )ח"פ מכתב -י הנחל ֵּבמספר  ִא(

  . ז"ניסן תשכ' ט, ה"ב  
 רב תבונה ועמוק ...לכבוד חמדת לבי 

לחתור ולמצוא המים שמהם תצמח , מחשבהה
לכל באי , בדורותינו אלה, האמונה הקדושה

, זכה, אמונה שלמה, אמונה חזקה ונכונה. עולם
לדעת , צחה וברורה וייעשו כולם אגודה אחת

  . שלום רב. ולעבדו שכם אחד' את ה
  

 ...זה היום קבלתי את ברכתו הלבבי   
 וחיבה אגילה ואשמחה בכל לבי אשר מצאתי חן

תשואות חן חן ורב , יתירה בלבך הטוב והרם
עיני ולבי . תודות וברכות על פלאות אהבתך אלי

תפילה ותחנונים שיחננך בחן ב' פרושות לה
וירפאך רפואה , וחסד וימהר ויחיש לישועתך

וישמור ויציל אותך מכל מיני . שלמה מהרה
ושלום ויגדיל שלומך ושלום -מחלה וכאב חס

, בריאים ורעננים, בים ארוכיםלחיים טו, ביתך
ן ָמְח ַנָמְח ַנְח ַנבזכות הנחל הנובע מקור חכמה ַנ

  . אמן כן יהי רצון,מאומן
  

, עלי לטובה' בעוונות הרבים שלח ה  
לא , יסורים וכאבים עצומים ברגלי ובמעיי

על ', אני שוכב במיטה ובוכה לפני ה, עלינו

ת גם אני רוצה לילך לבי. ביטול תורה ותפילה
הכנסת ולמקווה כדרכי לטבול בכל יום 

, אבקשך מאד להתחזק להתפלל. במקווה
עלי וישלח לי מהרה רפואה שלמה מן ' שירחם ה
ויומתקו כל הדינים מעלינו ומעל . השמים
צריכים כי גם אנחנו נהיה נרשמים בלבו . ישראל

של הצדיק האמת והוא יודע מכאובינו ועוסק 
  . לנצח לדור דור,ברפואתנו וישועתנו

  
ותתפלל אליו להתחזק מאד ' בה בטח  

עמנו נסים ונפלאות ' שבו עשה ה, בשמחת הרגל
כי עתה אנחנו צריכים . להיפך מן הטבע, נוראות

שהוא רפואה לכל , להתחזק יותר בשמחה
. בפרט בחג הקדוש הזה, המכות ולכל החולשות
כל , נתעוררין אז, כי בליל הסדר של פסח

, שמהם כל הרפואות, שירל, העשרה מיני ניגון
.  אמן כן יהי רצון,לנו ולכל ישראל, בגוף ונפש

  . בברכת חג כשר ושמח
  ר אודסרעישראל ב

  
  
  

  )ד"ל-ג"ל – אוצר היראה(

 שזה ,אפשר לזכות לשלמות הרצון-אי  
 כי ,ל"ות כנווכלל התורה והמצ' קר עבודת היע

ידי אחדות ואהבה ושלום שבין ישראל -אם על
  )'ועיין שלום אות ל. ט" אות כ',רב ג עכותהל(

  
על וות שאפשר לקיימן בפולו המציאפ  
ידי הרצון כי -קר שלמות קיומן הוא עליממש ע

ים איזה ידם שזוכין לקויש כמה וכמה מניעות ק
ים אותם ילו בשעה שמקיואחר כך אפ. ותומצ

חו מבולבל במחשבות וין מייכול להיות שעד
לל אם לבוש בלבושין זרות עד שאינו יודע כ

דמלכא בכנפי מצוה של הטלית הקדוש והציצת 
הקדושים ומוכתר בכתרא דמלכא בעטרת 

תפארת התפלין הקדושים והנוראים ולבו רחוק 
נמצא שאנו רחוקים מאד . מאד מקדושתם

ת הרגילים ולו המצוימקיום מצוה בשלמות אפ
מכל שכן המצוות . מאד כטלית ותפלין וכיוצא

ודאי יש עליהם ו כל כך בכל יום בשאינם רגילים
לו יואפ. דם שמקיימםומניעות רבות ק

. כשמקיימם צריכים זכות גדול לקיימם כראוי
קר שלמות קיום התורה יודאי עועל כן ב

ידי הרצון שצריכין לכסוף -והמצוות הוא על
ותיו וים מציתמיד בהשתוקקות ורצון מופלג לק

רך יתברך בכל דקדוקיהן ופרטיהן כרצונו יתב
בשלמות ובתוך כך חוטפין מה שחוטפין 

 ', ערב גכותהל(ים יומקיימין מה שזוכין לק
  )א"ל
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