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שזהו , ב שנתברר מכל אחד מישראלוהמשכן נבנה מכל הט... 
', לעת שני וכווזהב וכסף ונחֹשת ותכלת וארגמן ות): שם כה(בחינת 
כי זהב וכסף ונחֹשת , ובה שלואחד ואחד כפי הנֻקדה ט כל שהביא

 עליונים המובאים בזוהר צבעים (נין עלאיןוהם בחינת הגו' ותכלת וכו
שזהו בחינת , ב שיש בכל אחד מישראלושהם בחינת הט, )הקדוש

 נין סגיאיןושהם כלולים מגו, ישראל אשר בך אתפאר): ישעיה מט(
ת שיש בכל אחד מישראל שהם ובות טו הנֻקדהיינו, ]מצבעים רבים[

 אפילובה וכי יש בכל אחד מישראל נֻקדה ט, נין סגיאיןוכלולים מגו
, )סימן לד(ם אחר וכמבֹאר במק, ופחותים שבהם מה שאין בחברבה
  . יתברך מתפאר בהם' וה

בחינת זהב וכסף , נין שהיו בבית המקדש והמשכןווזה בחינת הגו
ת והנֻקד כל כי שם היו כלולים, בו הטואחד מנדבת לב כל שהביא' וכו
 כן אחר ועל. נין עלאין שיש בכל אחד מישראלושהם בחינת גו, תובוט

ת שיש בכל ובות טו לחפש ולמצֹא הנֻקדמשהמעשה העגל שאז ֻהצרך 
כי המשכן ,  נצטוו על מלאכת המשכןדייקאכן אז  על, אחד מישראל

  . ל"ת הנובות טונבנה מזה מנֻקד
 —ונאוה אני , במעשה העגל —רה אני ושח: וזהו

צא ות שאני מובות טו בנֻקדהיינו, במלאכת המשכן
לקוטי (.. .המשכןשהם בחינת מלאכת , בעצמי
  )' ד-'  הלכות השכמת הבוקר א-הלכות 
  

‰˘Ú˙ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡Â ... ) א, כושמות( 
מאד  מאדת בתפלה וצריך האדם להרב

אה שמתפלל ו כשראפילוו. ימי חייוכל 
ת והבלבולים ווהתאו,  נענהוהרבה ואינ

 פי על אף, תרומתגברים עליו בכל פעם בי
חס , תיו הם לריקוכן אל יטעה שתפל

רק ידע ויאמין שאין שום דבור נאבד , םוושל
שה ו עונו לבין קותפלה ושיחה בינ וכל ,לםולע

ת ואלו התפל כל אמת מלקטים והצדיקי, רֹשם
בחינת בנין , נים מהם בנינים נפלאיםות ובווהשיח
אחד להתחזק הרבה בתפלה ושיחה  כל וצריך. המשכן
  היה נשלם ת יוידי רבוי התפל עד אשר על, יהיה איך שיהיה, תמיד
וישב ,  בשלמותותוואז יכמרו רחמיו יתברך ויקרב א, ין בשלמותיהבנ
אל יטעה ,  איזה ישועהוכשיהיה ל, כן פי על אך אף. וירחמהו' אל ה
 ורק ידע שהכל רק בחסד, זאתבים פעל ותיו ומעשיו הטוידי תפל שעל

  . יתברך
דעים שאי אפשר לנו לפעֹל הישועה השלמה ופי שאנו י על ואף

ת ולהרב, ת את שלנווכן אנו צריכין לעש פי על אף, ל"פלתנו לבד כנבת
שיענו ו ויוואז יכמרו רחמיו יתברך ויעשה בחסד, בתפלה בכל כחנו

שצריכין , ם אחרווגם זה בכלל מה שמבֹאר במק. וב למען שמובקר
 ו שלא יטה לימין אהיינו, יחטיא ולא לע אל השערהות קובתפלה להי

, םוחס ושל, ת הם לריקושהתפל, םוחס ושל, טעה שלא יהיינו, לשמֹאל
; טה לשמֹאלושזה בחינת נ, שעיםועקים ואינם נומחמת שזה כמה שצ

קר הישועה ימאחר שע, ת בתפלהומה לנו להרב, מרווכן אל יטעה ל
טה לימין ושזה בחינת נ, וכן נסמֹך רק על חסד אם,  לבדוהוא רק בחסד
  על  תמיד ולידע אףמאדלה ת בתפוכי באמת צריכין להרב. שלא כראוי

 פי על ואף, ושאין אנו כדאי לפעֹל בתפלתנו כי אם בחסד, כן האמת פי
והשם יתברך , ת בתפלה תמידות את שלנו להרבוכן אנו צריכין לעש

 .ושיענו מהרה למען שמו ויו למענו וימשיך עלינו חסדויעשה את של
 –וצר היראה לפי א'  כ' אותיות י-' ד  הלכות נחלות-לקוטי הלכות (

  )ל" ט-התבודדות 
  
  

ÛÒÎ Ì‰È�„‡ ÌÈÚ·¯‡Â ... ) כא, כושמות(  
]ÌÈÏ˜˘‰ ˙·„� È„È ÏÚ Â˘Ú� ÌÈ�„‡‰[ 

ת שכל אחד מישראל ורו להדייקאכן נצטוו לתת מחצית השקל  ועל
לם זה וקון שיכללו כיקר התי כי עוידי חבר  שלמות כי אם עלואין ל

 ות עד שנכלל בחבראחד הוא בחינת מחצי וכל בזה באהבה ואחדות
 ברבוי שנוי דעתם באחדות הפשוט שזה כולם עד שנכללין ו בחברווחבר
  . יתברך'  אצל המאדיקר 

ימעיט שזה בחינת מה שכתוב כפר  לא ירבה והדל לא וזהו העשיר
 וע לפני דל כמונכר ש ולא בחינת, שמע גערה לא  ורשונפש איש עשר

אחד בשוה  כל שנתנו השקלים ענייןי שם שזה נאמר ל"שפרש רש
קר השקלים הוא יל כי ע" כנהיינו. 'מחצית השקל העשיר והדל וכו

 בשוה שלא יהיה חלוק כולםכן צריכין לתן  ת לכלליות ואחדות עלולזכ
ת ורולה, יגעֹר העשיר בהדל ולא יתגאה ולא ופרוד בין העשיר והדל

יתא ירומכי אות מתוקרה להייקון של הצדקה שעיקר התישזה ע
קר יכי הע. יתגאה העשיר על העני ולא ת לאהבה ואחדותור לזכקישהע

ידי ענוה  להכלל באחדות הפשוט שאי אפשר להכלל שם כי אם על
 וזה רמז ו לגבי חברוובטול בחינת אהבה ואחדות שכל אחד יבטל עצמ

ירבה  לא  בשוה העשירכולםלהם בהשקלים שצוה שיתנו 
ל " הנע לפני דלונכר ש ולא ימעיט בחינת לא והדל

וים ו שכולםת שורולה. שמע גערה לא בחינת ורש
 יש להם חלק בהקמת כולם יתברך וואצל

  . המשכן
 ת המשכן נתנווכן באמת בשאר נדב ועל

 ו כמווכפי נדבת לב' אחד כפי ברכת הכל 
. ת נאמרו כאןוי שם שלֹש תרומ"שפרש רש

 בשוה כולםאך בהשקלים הזהירם שיתנו 
שירים רמזים כדי שמזה ילמדו ויבינו הע

לם במתנת ידם ולעצמם שלא יתגאו לע
תנים הרבה כי ראוי להם להבין ו כשנאפילו

ידי העניים  ל להקים המשכן עלויתברך יכ' שה
ד מלפניו וידי העשירים כי העֹשר והכב  עלוכמ

  . ריש לזה ולהעשיר לזהול להוויכ
 להבין שלא ו מעט דעת אמתי ראוי לו מי שיש לוודאיוב

, תן צדקה הרבה לתלמידי חכמים אמתייםו העשיר הנלואפייתגאה 
 ו מי הוא כי זכה לזה שנתן למאדטל ש ולהתבי להתביואדרבה ראוי ל

 עדייןוגם , כה להחזיק התלמידי חכמיםויתברך עשירות כזה שז' ה
 המחצה אפילותן ו נו אינוודאי כי בון ועֹשר בביתו הרבה הונשאר ל
תר ממנו אין ופי הרֹב י  ועלותור כמוהעני והדל שהוא איש כש, ומעשר
. ונוכה להחזיק התלמידי חכמים בממו זו לחם ושמלה וגם אינובבית

 הרבה וגם מחזיק ויתברך שנשאר אצל'  הוואיך יתגאה בהעֹשר שנתן ל
   . קרן קימת לעדוכה שיהיה לוהתלמידי חכמים שז

 בשוה כולםיתברך בהשקלים שצוה שיתנו ' זה רמז להם הוכל 
ידי נדבת השקלים  מין המשכן נעשו עלי שהאדנים שמקיות כמורולה

ידי  המשכן על כל תויתברך לעש' ל הו כן היה יכו כמ, בשוהכולםשנתנו 
 ו כפי אשר לואחד כפי ערכ כל ת אתו בשוה אך הוא חפץ לזככולם

 שאמר ואבל אתם העשירים אל תתגאו כי ממנו הכל כמ. תונתכנו עלל
 הלכות פריקה וטעינה -לקוטי הלכות (. נו לךדוד כי ממך הכל ומידך נת

  )ז" ל-' ד
  

  ) מכתב צח- חלק ב -ר ִאֵּבי הנחל ספ (

גבור חיל שיש לו לב חזק ותקיף , עצמי ובשרי    �                      
להכניע ולכלות שרש זֹהמת ', ש רוח גבורה ללחֹם מלחמת הוללב

רסם בכל העולמות ולהעלות ולפ, השקר של המינות ואמונות כזביות
' הידו באים הרחוקים מאד מאד ומתקרבים ל-שעל, אור הצדיק האמת

  .שהרחוקים ביותר יתקרבו אליו,  כבודוקריעשזה , יתברך

åðéøåî çöð ïåøëæìø  'é ìàøùá øòàø ïá øñãå 'äîìù ÷éæééà ,öæ"ì 
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 אורוהיו שותפים בהפצת 

  א"זיע, רבינו הקדוששל 

  בעולם
  

  סניפי  הדוארתרומות ב

  89-2255-7 חשבון
  

  תזכו למצוות

ן מליצה ופי רֹב בלש-שעים דרכם לדבר עלוהמליצים הפ    �
ידי -ת ישראל עלונבי נפשוכי הם ג, וחידה שהוא דבר נסתר בחינת גנבה

 קליפתתם לרשות הסטרא אחרא שהוא וסרים אוומכרים ומליצתם ומ
  .רסותות ואפיקועמלק שהוא בחינת כפיר

  

  )על פורים –ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  ,ררים מנגוני פוריםוים משחבררבי ישראל ו                        
  ,בראותם יחד תכלת מרדכי, שושנת יעקב צהלה ושמחה"

  ".ר ודורתם בכל דווותקו, תה לנצחיתשועתם הי
  ..להודיע, להודיע, להודיע"

  !"לא יכלמו לנצח כל החוסים בך ,שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו
, גון והדבוריםיצריך לקלֹט הנ, י הנגונים שקבלנו מרבנווי יוי יוא

דיע לכל וואז הזמן לה, ר של משיחופורים זה א.. זה התחזקות כזה
  !לםוהע

אני , בפעם השני, ןראשוהבפעם , כרושני הנגונים אני ז, שניהם
ם אני מרגיש את ועד הי.. ררות כזהושמעתי הנגונים האלו והיה לי התע

  !םועד הי, ררותוההתע
גון הזה אז אני נעשה יכשאני מזכיר עצמי כששמעתי פעם את הנ

וראיתי שכל . כן, בלי גבול, ףוררות הוא בלי סוההתע, אדם אחר
, נרואלו שתמכתי אתם אחרי הפטירה של רבי ישראל קרד
, בירושלים היה רב שלֹמֹה וקסלר ורבי נתן הבעל של גיטלה

  .ראיתי ממש השראת השכינה, ורב גדליה ברגר
תם יחד תכלת ו צהלה ושמחה בראיעקבשנת וש"
  !"צהלה ושמחה "-רק שמחה  לא ,"מרדכי

תם יחד וברא"? "חהצהלה ושמ"למה 
מה זה , "תם יחדוברא". "תכלת מרדכי

שנתקבץ , יחד. אחדות ואהבה? "יחד"
אז יתגלה רבנו , באהבה, םויחד בשל

  .לםובע
מרדכי , "תכלת מרדכי"

, מרדכי זה הצדיק, היהודי
 ולא ומרדכי היחידי שלא יכרע

ר ו הא-" תכלת מרדכי"זה , ישתחוה
  !של מרדכי

 שאני שמעתי אפילו, י וויוא, י וויוא
 צהלה יעקבשנת וש"מנו מאה פעמים ומאנשי של
שמעתי  לא ןילו עדייזה היה אצלי חדש כא, "ושמחה

בשמחה , באמונה כזה, ררות כזהוזה היה בהתע. כלל
  !שהיה חדש.. וכז

. מאדרא ו נענייןשנה זה וש, לו גדעניין זה יעקבשנת וש
, "שןושלמנצח על ", "שנים לאסףולמנצח על ש"אים בתהלים ור
כן -וגם. יעקב שבמובחרה,  שבעם ישראלובחר המעניין זה יעקבשנת וש

שנת וש. ציםוצאת מהקושנה היא יוצים והשושנים גדלים קוסביב הש
  !זה ברסלב, לו גדעניין זה יעקב

 לא הוא.." דיעולה, דיעולה, דיעולה", רבי ישראל הוא רקד בפורים
מנו ואחד מאנשי שלל  כוכן". דיעולה"היה יכֹל ללכת הלאה מהמלה 

, תה לנצחישתשועתם הי, .."דיעודיע להודיע להולה", מלה כל אמר
  . רור ודותם בכל דוותקו

אם , "ויךושכל ק, דיעודיע להודיע להולה", להגיד לנו, דיע לנוולה
 קריערק ה .כן, שיםו צדיקים קדכולם היה -דעים מזה ולם יוהיה הע

לים כאלה ואפשר לתקן חמאמינים איך  לא אנחנו, תואנחנו בחכמ
  .יאשים עצמםיאז מ? איך אפשר זה, ת האלוורובד

המקוים  כל ,כולםויך זה וק כל ,ויךודיע שכל קוצריכים לה! אהה
  !יהיה מי שיהיה, להשם
  !" סים בךוהח כל ,יכלמו לנצח ולא ,שוויב לא ויךוכל ק"

 כל חזקו ויאמץ לבבכם: "ש מבאר את הפסוקורבנו הקד
 חזקו - יהיה מי שיהיה אפילוחזקו ויאמץ לבבכם , "חלים להשםיהמי

חזק , "חזקו ויאמץ לבבכם. "םוושל-ל חסופיל לא ,ויאמץ לבבכם
  ! ואמץ
, דתךו מעבמאדנהניתי , תלמידי היקר",  שכתוב בהפתקוכמ, כן

חזק ויאמץ , נו . שאתהו כמ-" דתךו מעבמאדנהניתי ". "ועליך אמרתי
 , מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן,  החתימה-ותכף . דת השםוחזק ואמץ בעב, לבך

היה חתימה  לא דוע. דיע לנו את זהוהוא מ, זה החתימה הוא הידיעה

זה התגלות חדש שהוא הוא , זה רק נתגלה בהפתק הזה,  בחיי רבנווכז
  . מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן, פשוט כפול משלש מֻרבע, השיר שיתגלה לעתיד
  !והגֻאלה תלויה ב כל ,זה הגֻאלה, זה התגלות חדש
אבל מה שרבנו ? אז מי אנחנו, מרים את זהואם אנחנו היינו א

הוא גלה רק מועט מחזיק ,  כטפה מן הים לא אפילודוזה ע, ש גלהוהקד
והוא ידע איך . וטפה מן הים מגֻדלת, רק מעט מעט, את המֻרבה

 בשביל להכיר את השם ושאנחנו צריכים אליו בכל דבור ודבור של
  .ת ליראת שמים ואמונה ואמתוך ולזכיתבר

  )ההמשך יבוא( ...טוב-שם-נכד הבעל, דבורים כאלה, אוי
  

  )זמ-ומ,  דעת–לקוטי עצות (
לם הבא הוא ו שעשוע עקריע����                                                  

-שעל,  יתברךותול יתברך ולדעת ולהכיר או הגדות ולהלל לשמודולה
 ותודעין אומה שמכירין וי כל כי, בין אליו יתברךווקרזה סמוכין -ידי

 יתבטלו כולםהדברים  כל כי שאר, תרוסמוכין אליו בי, תרויתברך בי
 ותות ולהלל ולדעת אודו הבחינה להזאתישאר לעתיד רק  ולא ,לעתיד
 ).סימן ב, ן תנינא"לקוטי מוהר(הבא לם ושעשוע ע כל וזה, יתברך

 ו מן הישוב ואינו דעת אינו שאין בומי,  האדם הוא הדעתקריע����    
 הדעת הוא קריעו. רק הוא חיה בדמות אדם, מֻכנה בשם אדם כלל

ם שליט אלקילידע כי יש , שהורתנו הקדודעת ת, דעת דקֻדשה
כה ווכשז. יו יתברךמצוות וונות רצוומשגיח בארץ ולעש

, תונוול מכל החטאים והעוצילדעת הזה בשלמות הוא נ
 רוח וכן נכנס ב-אם-רה אלאבר עבוכי אין אדם ע

ש הזה ואבל כשממשיך עליו הדעת הקד, שטות
 ינצל וודאיב, לזכר בהשם יתברך בכל עת

 ).שם ז(מחטאים 
אלקינו ואלקי ' באנו לפניך ה... � 

אלקי הראשונים , אבותינו
מגן ומושיע לנו בכל , והאחרונים
שתרחם עלינו . דור ודור

ותעזֹר לנו , ברחמיך הרבים
ו שיהיה נשאר זכרנו לדורי ותזכנ
ולא יפסק חבל הקֻדשה של , דורות

שתשפיע עלינו יראת . ישראל לעולם
באֹפן שנזכה שיהיו דברינו , שמים באמת

ונזכה בכל . נשמעים תמיד לעבודתך וליראתך
, יום תמיד לדבר עם חברינו ובנינו ביראת שמים

ולא יעברו דברינו , מו דברינו ודעתנו אצלםיויתקי
, רק יכנסו דברינו האמתיים בלבם, ס ושלוםמלבם ח

וישובו אליך . מו אצלם לעד כיתד חזק בל ימוטיוישמעו ויתקי
באֹפן שנזכה ֻכלנו להאיר בהענפים היוצאים מאתנו , באמת

עד שבנינו ותלמידינו , להשאיר בנים ותלמידים הגונים הרבה בעולם
 הקדוש להאיר בהם הדעת, יזכו להוליד עוד בנים ותלמידים רבים

וכן מדור לדור , ששמענו וקבלנו מפי רבותינו וחכמינו זכרונם לברכה
  ". דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. "לעולם

ואני זאת בריתי אותם אמר ,  שכתוב מקרא מהרה  בנו  ויֻקים � 
רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ' ה

 מתוך –' לקוטי תפילות ב... (מעתה ועד עולם' ומפי זרע זרעך אמר ה
  )'תפילה ז
  

  )ב"רל, ן"שיחות הרמתוך (

. ש חומה חזקהוגבור אחד חגר מתניו לכב ...    �     
 היה ארוג על השער מטוה מקורי עכביש ,ואחר כך כשבא אל השער

וכי יש שטות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת . שסתם השער
  ?הסתימה של הקורי עכביש

ומבֹאר הנמשל ממילא לעניין מה שקשה על האדם לדבר לפני השם 
וכל זה מחמת בושה . יתברך או לפני הצדיקים האמתיים מה שבלבו

כי הלא . בוודאי הוא שטות גדול, וכבדות שלו שאין לו עזות דקֻדשה
ועכשיו . הוא רוצה לכבש בדבורו מלחמה חזקה שהוא מלחמת היצר

ח שערים על ידי וש ולשבר חומות ולפתוולכב, כשהוא סמוך לדבר
ובשביל מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא ימנע חס ושלום , הדבור
כי הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי עכביש כנגד , מלדבר

 .החומות שרוצה לשבר בדבורו

  

 SHABAT.BRESLEV@gmail.comל�"דוא�.��91270ירושלים�27100.�ד.ים�תמכתב.��)�13:00-16:00(02-5824048שידוכי�מצוה�.��050-6754970�/�054-8484486מערכת�������������������


