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, " רוח אלֹקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכהותוואמלא א"
לקוטי " (חיים נצחיים"רה וכמבֹאר בהת, יןמוחשהם בחינת הארבעה 

כי ', כל מלאכה' הרביעי מוחרא הושק, נמצא. )ב" סימן ע-' ן ב"מוהר
חין הם וכי כלל המ, לםוהעקר המלאכה והֻאמנות של האדם בזה ישם ע

חין ואך לפעמים נקראים ארבעה מ, חכמה בינה דעת: שלֹשה שהם
ין וחואלו המ. תומחמת שהדעת כלול משתים שהם בחינת חסדים וגבור

 — רוח אלֹקים בחכמה ובתבונה ותוואמלא א: ל"מבֹארין בפסוק הנ
ח הדעת שכלול וזה בחינת מ —ובדעת ובכל מלאכה . שהם חכמה ובינה

שהם , שהוא בחינת החסדים שבדעת', ובדעת'שזהו בחינת , שתיםמ
 מוחזה בחינת ה' ובכל מלאכה, 'קר הדעתיכי הם ע, בחינת דעת סתם

כי שם , שהוא בחינת ובכל מלאכה, ת שבדעתו הגבורמוחהרביעי שהוא 
  .קר הֻאמנות והמלאכה של כל אדםיע

ת והוא בבחינת גבור, קר אחיזת הסטרא אחראיכי זה ידוע שע
ת ות זרות שם נאחזים המחשבו הגבורמוחכן שם בבחינת  ועל. ודינים

, קר המלחמהיקר הברור ששם עישל הסטרא אחרא ששם ע
קר יכי שם ע, "ובכל מלאכה"כן נקראים  ועל

 וזהר במחשבתיהמלאכה והֻאמנות של האדם לה
 הבעל מלאכה וכמ. תה ולטהרה מפסֹלתולנק

סביב תך ומנסר ושמזכך ומטהר את הכלי וח
ציא כלי ות והפסֹלת כדי להותרוהכלי כל המ

 כן צריכין לזכך את המחשבה וכמ, למעשהו
 כדי ,ת והפסֹלת שבמחשבהותרוולגרש המ

שיהיה כלי מוכן לקבל נפש רוח ונשמה 
 שמבקשין על זה בכמה ו כמ,'דקֻדשה וכו

 -' תפילין והלכות  -לקוטי הלכות ( .תותפל
  )ג"ל
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ינו יה, ןותר באמונת הרצומה שחזקים י כל
בודאי ,  יתברךונולהאמין ולידע שהכל מתנהג רק ברצ

 ונו מפני רצונו יתברך ולבטל רצונות רצון האדם לעשותר רצומתחזק י
,  יתברךודתות חזקים לעבונופנים כסופין ורצ כל  עלות לוולהי, יתברך

 נחשך ,דבר ידי התגברות הבעל אך על. קר היהדות כידועיאשר זה ע
,  דקֻדשהון שלוזה נחלש גם הרצ ידי ועל, ןו אמונת הרצוונפגם אצל

כן כבר  פי על אך מחמת שאף. צאות וכיולתאו, ת אחריםונופל לרצוונ
ת ותוידי הא ן לעין כל עלולו אמונת הרצישג, לםוהיו צדיקים הרבה בע

קנים והצדיקים  ושאר הנביאים והזמשהאשר עשה ', פתים וכוווהמ
אך . ן לגמריום בהרצור חס ושלכפֹעד אשר אי אפשר ִל, הבאים אחריו

  עם חלושי כֹח שבישראל הוא רק עלעדייןדבר ללחֹם  קר כח הבעליע
ת של וומזה נמשכים כל ההתרחקות והנפיל, ןוידי שמטיל ספק ברצ

הכל מחמת , כך נפלו מזה דש ואחרותם שהתחילו קצת לגשת אל הקוא
ד תקוה ו עולו אין לי כאודבר מטיל ספק בלב שהבעל, ל"הנת וספק

, םוחס ושל, בון הטוד כלום ברצועל עו פולו איניוכא, לשוב אליו יתברך
וקשה וכבד עליו להמתין , בון הטוכן ברצ זה מתרשל גם ידי עד אשר על

   .כך לישועת השם ת כלוולצפ
ולמלאת כל , ןו אמונת הרצוצה להמשיך על עצמוכי מי שר

 )איכה ג (בבחינת, הוא צריך להמתין ולהמתין, ידי זה תיו רק עלונוחסר
ן ווכל זה אם הוא חזק באמונת הרצ". 'ב ויחיל ודומם לתשועת הוט"

 ונלאה מלהמתין ואזי מטה יד, ל"ת הנוידי הספק אבל על, בודאי גמור
  .ל"לה כנוזה לנפילה גד ידי א עלועד שיוכל לב, כך כל

שש וכי ראו כי ב, ערב רב עד שעשו את העגלומזה היה כל טעות ה
: וזה שאמרו. ןווכל זה מחמת הספק ברצ, רצו להמתין לא והם, משה

בחינת , דייקא' לא ידענו' -" וידענו מה היה ל לא  האישמשהכי זה "
תן צדקה הרבה יהוא ל, ןולחזק אמונת הרצ, והתקון לכל זה. תוספק

דבר  כי התגברות הבעל, מים מאה פעאפילו" תןין תונת"בחינת , פעמים

וצריכין , עורית וחלישות אלו הם כמעט בלי שו הטלת הספקענייןב
לקוטי (ידי צדקה  קר ההתחזקות עליוע,  בכל פעםו כנגדולחזק את עצמ

 -לפי אוצר היראה  ד" ל' אותיות ל-'  הלכות ברכות השחר ה-הלכות 
  )'חאות  –יראה ועבודה 
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מחמת שכבר סבל כמה יסורים , בד את השםויגע העילפעמים מת
 חס ,חאחרא ותשות כֹ ל לבחינת זקנה דסטראופיל לוזה יכ ידי ועל', וכו

 ולהאריך אפ, דת ארך אפיםי בממאדכן צריך להתחזק   על;םוושל
וזה בחינת ; ת והכבדות ולהתחיל בכל פעם מחדשו על כל היגיעוורוח

כן   צריכין גם,םו חס ושל,וכן גם הרשעים. 'צדיקיםארך אפים ל'
תם רשעתם מלשוב ושלא יבלבל א,  של ארך אפיםזאתדה ילהתחזק במ

ת ונו יהיה נחלש דעתם מרבוי העוולא ירך לבבם ולא, להשם יתברך
דת השם ושכבר התחילו כמה פעמים קצת בעב, תושלהם ומהנפיל

יכו אפם ורוחם על כל מה ל ויארו הגדוכן יבטחו בחסד פי על אף, ונפלו
אולי יזכה מעתה , ויתחזקו בכל פעם להתחיל מחדש, בר עליהםושע

 יהיה זקן ולא, תיוו ומחשבו לעזֹב דרכולרחם על עצמ
ארך אפים 'וזה בחינת ; לםו לעוח בעיני עצמוחלוש כֹ

 .ת ממילא כלולין בהםוושאר כל המדרג. 'לרשעים
לפי '  אות ח-'  תפלין הלכותה -לקוטי הלכות (

  )'דאות  – יראה ועבודה -אוצר היראה 
  

  )ד"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  . א"שבט תשכ' ט, ה"ב  �                       
  . שלום וחיים וכל טוב, יקירי הנערץ והנעים

תי והכרחתי א, מעֹצם תשוקתך אל האמת
. ב דברי אמת אלה גם בחלישת כחיולכת

, אחריך כללאל תביט , מהר המלט על נפשך
לה לאל יתה, לה לאל יש לנו על מי לסמֹךיתה

 של הבעטלר שהיה בלֹא ור הזה כחויש ויש לנו בד
  .םיידי

, כן שמחים-ם הששי של שבעת ימי המשתה היו גםובי
,  הבעטלר שהיה בלֹא ידיםותוקחין בכאן את אווהיו מתגעגעים איך ל

תם וונשק א.  הנה באתי אצלכם על החתונה! הנני:והנה הוא בא ואמר
אין אני בעל מום כלל על ? אתם סבורים שאני בעל מום בידי, ואמר להם

רק שאין אני משתמש עם הכח שבידי , לי כח בידי רק באמת יש, ידי
לי הסכמה על זה מן  ויש,  אחרענייןכי אני צריך את הכח ל, לםובזה הע

כי פעם , מעשה כי יש). פון דאס וואסיריקן שלאס(המבצר של מים 
ת לתפסה עד שעלתה ואחת חשק מלך אחד בבת מלכה והשתדל בתחבול

 המלך שהיא עמדה עליו והרגה ותו לאופעם אחת חלם ל.  ותפסהוביד
 ות ופתרו לומותרי החלווקרא לכל פ, ום בלבווהקיץ ונכנס החל, ותוא

 יכל המלך ולא. ותושהיא תהרֹג א, ום כפשוטום החלישיתקי, וכפשוט
 -ישלחה מעל פניו , ו צר ל-תה ויהרֹג א, ת להועשמה ל, ולתת עצה לנפש

כי הוא השתדל , מאד ווזה חרה ל, כי איש אחר יקחנה, וזה חרה ל
, א לידי אחרו ישלחה ותבםוגם א. א לידי אחרוכך ועתה תב-אחריה כל

מאחר שהיא אצל , ותום שהיא תהרֹג אום החליל להתקיועתה בודאי יכ
 ידע המלך מה ולא. םומחמת החלרא י הוא מתי- ויחזיקנה אצל. אחר
  .ת להולעש

ובכל , םו קצת קצת מחמת החלו נתקלקל האהבה שלה אצל,בין כך
 נתקלקל גם כן האהבה אצלה -וכן גם היא . תרותר ויופעם נתקלקל י

ושלח . וברחה מפניו, עד שנעשה אצלה שנאה עליו, תרותר ויובכל פעם י
 המבצר של צאת אצל שהיא נמוובאו והגידו ל ,לבקשה המלך אחריה

וֻכלן של , ו לפנים מזות זומוכי יש מבצר של מים ושם הם עשרה ח, מים
  , כן של מים- הוא גם ך המבצרולכין עליה שם בתו וגם הקרקע שה ,מים
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דוש של יפי המבצר וגֹדל החויֹ, ת הכל של מיםות ופרווכן יש שם אילנ
 מאחר מאדלא דוש נפיכי בודאי הוא ח, זה המבצר אי אפשר לספר

 כי יהיה נטבע ,ך זה המבצר אי אפשרו ולכנֹס בת;שהוא מבצר של מים
ל "והבת מלכה הנ.  של מיםולמאחר שהוא ֻכ, ובמים מי שיכנֹס ב

 ותולכת שם סביב אותה היוהי,  המבצרותו באתה עד א,כשברחה
 הבת מלכה זאתכשראתה .  לתפסהווהלך המלך וחיל, המבצר של מים

תר לטבע במים וצה יוכי היא ר, ך המבצרו לתישבה עצמה שתרוץ
פי כן תנצל ותוכל -על-וגם אולי אף, ותה המלך ותהיה אצלותפס איימש

  .ל"ך המבצר של מים הנולכנֹס לת
על , אמר מאחר שהוא כן, רחת אל המיםוכשראה המלך כך שהיא ב

והגיעו אליה , תהורים אווהיו י.  תמות-ואם תמות , תהות אוכן צוה ליר
ך ווהיא ברחה לת, עשרה מיני חצים שמשוחים בעשרה סמיםכל ה

והיא , ת של מיםומו ועברה דרך השערים של החוכוהמבצר ונכנסה לת
 עד שבאתה ,ת של המבצר של מיםומוך כל העשרה חועברה ונכנסה לת


Â‡ ‡ÙÂ¯ È˙‰. לפנים ונפלה שם ונשארה חלשות‡Â!ינו זה שהוא י ה
ל וואני יכ, תומוך כל העשרה חוס לתל לכנֹוואני יכ. ל"ם הניבלֹא ידי

, כל העשרה מיני חצים, ל"מלכה הנ נו מן הבתיהי, ך ממנהולחזֹר ולמש
כי בכל אצבע , תוידי העשרה אצבע-דע כל העשרה מיני דפיקין עלוואני י

ואני , ד מיני דפיקין"פק אחד מֻיחד מיוודעין דות יוואצבע מעשרה אצבע

ÙÂ¯ È‡  ,ועל כן. ידי כל העשרה מיני נגינה-תה עלות אולרפא לויכ‡

‰˙Â‡.במתנהזאתתן לכם וועתה אני נ.  נמצא שיש לי כח כזה בידי  .
  .מאדלה וחדוה רבה וונעשה שם שמחה גד

 המעשה זאת אחר כי אם ענייןידעתי שום  לא לויא, ל"אמר רבנו ז
ה  המעשזאתכי , מאדל ודוש גדיכן ח-היה גם, של השבעה בעטלירס

  .מאדרא ודוש נפלא וניהיא ח
 נעלם מכל וד המעשה זוס, ל"רנו רבי נתן זואמר מ

פי כן יש לנו רשות לחפש ולבקש -על-אך אף, תולמוהע
בה איזה רמזים מה שנוכל למצֹא כאשר הבנתי 

ת ו כי הבת מלך היא בחינת נפשענייןוה. מדבריו
כל כבודה "בבחינת , ישראל שנקראת בת מלך

זה היצר ,  ותפסה המלך".בת מלך פנימה
ם ווראה בחל, "מלך זקן וכסיל"בחינת , הרע

ף ואה ומבין שסו רוכי הוא בעצמ, שתהרגהו
ת ישראל עליו ויהרגוהו וף יתגברו נשמוכל ס

ואת רוח "בבחינת , לםוויעבירוהו מן הע
וחשב עליה , "מאה אעביר מן הארץהֻט

ידי זה נתקלקלה -ועל, ת להות מה לעשומחשב
נו כי היצר יהי, וברחה מלפניו, יהםהאהבה שבינ

,  כשנפש הישראלי כבושה תחתיואפילוהרע 
ידי זה -על', ף תתגבר עליו וכוואה שבסומחמת שר

-ועל, ת להות על הנפש מה לעשוב מחשבוהוא מתחיל לחש
לה היה קצת אהבה יכי בתח. ידי זה נתקלקלה האהבה שביניהם

כי מעֹצם גלותה , והתקשרות בין הנפש הישראלי ובין היצר הרע
, ועד שהיה לה קצת אהבה והתחברות עמ,  שכחה מעלתהושנכבשה ביד

צה וור, ת עליהושב מחשבואבל מחמת שהנפש ראתה והבינה שהוא ח
ב ו ולחשוידי זה מתחילה להתגבר כנגד-על, םו חס ושל,תה לגמריולכל

  .'איך להמלט ממנו וכו
  ÒÚ„Â‡ ·…„ Ï‡¯˘È¯ המעתיק ,המתפלל עליו תמיד
  

  )יט סימן –] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

ב ודש מאהלוק-ר לקהלתואחר פסח רציתי לחז ... ☺                   
מ דפה "ודברתי הרבה על לב הנגיד ר, דם לקהלת ברסלבוונסעתי מק

 לברכה ונות לרבנו זכרו לברכה שישלח מעונושהיה מאנשי רבנו זכר
ת על ות שהוא צריך למעואגרכי הגיעו ממנו , דש נאווריטשוק-לקהלת

 משה בערך עשרים וחומ הנזכר לעיל ושלח ל"וכן עשה ר, תוצאוה
דם ו לברכה קונודש נאווריטש כי כן צוה רבנו זכרוק-אֻדמים לקהלת

דש וק-ת ישלחו לקהלתו מעוח לו שכשירצו לשלו מביתונסיעת
 ו לברכה בנסיעתונוב והנה רבנו זכרונאווריטש אחר כך נסעתי למאהל

וכפי , דש נאווריטש בימי הפוריםוק-לה הנזכרת לעיל היה בקהלתודהג
 ותר אך אחר כך נמלך בדעתוק יו היה שמשם יסע למרחוהנראה מדעת

 עם וסטרהא שלח העגלה שלוומא, סטרהאודש אוק-וחזר משם לקהלת
 ודש ברסלב כדי להביא אשתוק-לפה קהלת' אנשים רבי שמואל וכו

ת כבד ולא גארדע כי היה לה חת אצל הדאקטרולשם שתקבל רפוא
סטרהא רק ודש אוק- בקהלתו לברכה נשאר לבדונו ורבנו זכרושמתה ב

ר רבי שמואל מברסלב ובאת ו עד שיחזו אחד לזמן לשמשוששכרו ל
סטרהא על ודש אוק- הרבנית עם רבי שמואל הנזכר לעיל לקהלתואשת

 ב לפניהור גארדע ואמרה שטוקטו הוטב בעיניה הדולאל ושבת הגד
לים וגם יש לה שם בני ורים גדוקטולהתרפא בזסלב שיש שם ד

דש זסלב וק-ע עמה לקהלתו לברכה לנסונומשפחתה וֻהכרח רבנו זכר
, ר שם דירהו וֻהכרח לשכמאדובא לזסלב סמוך לפסח , תכף אחר שבת

, ל וגם כל עסקי הבית"אם רבי שמואל הנ- היה שם מי שישמשנו כיולא
ת ור הבית ולהכין מצול כי ֻהכרח לשכ"ל הנהכל היה ֻמטל על רבי שמוא

דל היסורים והטלטול שהיה להם ו וג,ם אחדווכל צרכי הפסח הכל בי
שם אי אפשר לשער אחר זה נתן השם יתברך בלב אחד מהנגידים 

 וכל ו עם זוגתו לברכה לביתונובל את רבנו זכרידש זסלב וקוק-דקהלת
בתחלה ישבו בבית ישן ל כי וד גדו לפניו בכבו ומסר כל ביתובני בית

א דירה כראוי וֻהכרחו ויכלו למצ לא דם פסחוושבור ששכרו להם כי ק
ם סמוך לפסח בעיר דם פסח בעצם טרדתם שבאו פתאֹוגם לתקן הגג ק

לים להבין קצת עצם הטלטולים והיסורים שהיה להם ונכריה ובודאי יכ
 לא יןעדי ביסורים וטלטולים כאלה זאת נסיעה עניין בונתואז וכל כו

  : דע כללונ
  

  )יד-יג, מחשבות והרהורים – עצותלקוטי (

ת ואוף הם אבי אביהרהורי נ �                                        
כן אסור -פי-על-ואף. וצדקה מצלת מהם. בחינת ֻטמאת מת, מאההֻט

כרח רק מה שֻמ, םוחס ושל, ת שיחה עם הנשיםולסמֹך על זה ולהרב
, 'ן א"לקוטי מוהר(ידי זכות וכֹח הצדקה - עלו מזיק לולדבר עמהם אינ

 ).ב"סימן רמ
 להנצל מאדשקשה , זאתפה כייש הרהורים שנמשכין מקל � 

. וכן בכל צד שיפנה תזדמן ל-פי-על-אף, ואף אם יעצים עיניו, מהם
 ).שם(וצדקה מצלת מהם 
חמֹל , ורב חסד ואמת, מלא רחמים, אנא השם...    ����

שהם , אוףימהרהורי נ, תאוסטרא דמעלינו והצילנו מ
והם , תותא והם מרים ממוונקראים סטרא דמ
שב וח, מל דליםוח. מאהת הֻטונקראים אבי אב

, הצילנו מהם. ת לבל ידח ממך נדחומחשב
ם ונו היורחם על חלושי כֹח כמ, שמרנו מהם

אשר ירדנו , ת משיחאובעקב, ר הזהובד
ן וטבענו ביו, מךוזר וסומטה מטה באין ע

צולה ואין מעמד באנו במעמקי מים מ
, חוסה עלינו כרֹב רחמיך. לת שטפתנובֹיוש

ותן לנו כֹח להכניע ,  נֹאבדולאותן לנו חנינה 
פה יולשבר ולגרש ולבטל אריך אנפין דקל

 יבֹא עלינו שום הרהור ולא, מעלינו ומעל גבולנו
ציא מצרה ובצדקתך תחיינו ות. רע הנמשך משם

עת -מדים עלינו בכלוע מי ומי עדוכי אתה לבד י, נפשנו
על כל החפצים לשוב אליך ולהתקרב , ם ובכל שעהוובכל י

, מאדל ושמתגברים על כל אחד ואחד ביחוד בהתגברות גד, אליך
ל העצה ורב וגד. רא בהריםוף הקכאשר ירדֹ"דפים אחרינו וור

, ות ופדנו משחתורחם על פלטה הנשארת והצילנו ממ" העליליה
ת ושות קדוותשפיע עלינו עצ". שי מיד כלב יחידתיהצילה מחרב נפ"

באֹפן שנזכה להנצל באמת מכל מיני הרהורים , עת-ת בכלואמתי
ונזכה לקֻדשת המחשבה , או על לבנו כללו יבולא יעלו ולא, לםושבע

ונחיה , ר פניךוהקימנו ונחיה בא, מחיה מתים ברחמים רבים. באמת
 :םו חס ושל,לםו נמות מיתת עולא
, ת בצדקה לשמך לבד באמתולהרב, כנו ברחמיך הרביםז   ����

שהם ההרהורים רעים , תוובזכות הצדקה דקֻדשה תצילנו ממו
ותשמרני תמיד . תווצדקה תציל ממו,  שכתובוכמ, שנקראים ֻטמאת מת

 עם אשתי אפילוו,  ארבה שיחה עמהםולאשלא אהיה מעֹרב בין הנשים 
תגן , בר עמהם לפעמיםכרח לדומה שֻמ. אמעט בשיחה בכל מה דאפשר

בשום , םו חס ושל,זה-ידי-בעדי ותשמרני ברחמיך שלא אהיה נלכד על
, ותצילני מהסתכלות רעים ומהרהורים רעים. םו חס ושל,הרהור רע

כי אין לנו על מי , עזרנו כי עליך נשעננו.  אתור אחר לבבי ואחר עיניולא
עה אנצלה הצילני מטיט ואל אטב. "שען כי אם על אבינו שבשמיםילה

לת מים ואל תבלעני מצולה ואל ואל תשטפני שב. נאי וממעמקי מיםמשֹ
שיעה לבן ופנה אלי וחנני תנה ֻעזך לעבדך וה. תאטר עלי באר פיה

 עזרתני 'השו כי אתה ונאי ויבובה ויראו שות לטועשה עמי א. אמתך
לקוטי ... ("ק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתךאני בצד. ונחמתני
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