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Â˙Â‡ ‡ÏÓ‡Â  ...)ג,לא( 
שהם , "ואמלא אותו רוח אלֹקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה"

 -' ן ב"לקוטי מוהר" (חיים נצחיים"כמבֹאר בהתורה , בחינת הארבעה מֹחין
קר המלאכה יכי שם ע', כל מלאכה'ח הרביעי שקורא המֹ, נמצא. )ב"סימן ע

חכמה בינה : חין הם שלֹשה שהםי כלל המֹכ, והֻאמנות של האדם בזה העולם
אך לפעמים נקראים ארבעה מֹחין מחמת שהדעת כלול משתים שהם , דעת

ואמלא אותו רוח : ל"חין מבֹארין בפסוק הנואלו המֹ. בחינת חסדים וגבורות
זה  —ובדעת ובכל מלאכה . שהם חכמה ובינה —אלֹקים בחכמה ובתבונה 

שהוא בחינת החסדים ', ובדעת'הו בחינת שז, בחינת מֹח הדעת שכלול משתים
זה בחינת ' ובכל מלאכה, 'קר הדעתיכי הם ע, שהם בחינת דעת סתם, שבדעת

כי שם , שהוא בחינת ובכל מלאכה, ח הרביעי שהוא מֹח הגבורות שבדעתהמֹ
  .קר הֻאמנות והמלאכה של כל אדםיע

ועל . םהוא בבחינת גבורות ודיני, קר אחיזת הסטרא אחראיכי זה ידוע שע
כן שם בבחינת מֹח הגבורות שם נאחזים המחשבות זרות של הסטרא אחרא 

  כי שם ,  ובכל מלאכה:ועל כן נקראים, קר המלחמהיקר הברור ששם עיששם ע
זהר במחשבתו לנקותה ולטהרה קר המלאכה והֻאמנות של האדם לִהיע

כמו הבעל מלאכה שמזכך ומטהר את הכלי וחותך ומנסר . מפסֹלת
,  כדי להוציא כלי למעשהו, כל המותרות והפסֹלתסביב הכלי

כמו כן צריכין לזכך את המחשבה ולגרש המותרות 
 כדי שיהיה כלי מוכן לקבל נפש ,והפסֹלת שבמחשבה

כמו שמבקשין על זה בכמה ' רוח ונשמה דקֻדשה וכו
  )ג" ל-' תפילין והלכות  -לקוטי הלכות ( .תפלות

  

˘˘…· ÈÎ ÌÚ‰ ‡¯ÈÂ‰˘Ó   ...)א,לב( 
 ידי שפגמו בכבוד קר חטא העגל היה עליע
ידי שלא האמינו שגם אחר  על,  ותלמידיומשה

גם ,  שהוא בחינת הצדיק האמת משההסתלקות
ם ימים לעד וצריכין לקייכך דבריו חיים וקי אחר

כי דבריו הם דברי אלֹקים , דברי תורתו לנצח תמיד
): ישעיה מ(כמו שכתוב , מים לעולםיחיים אשר הם קי

שהיו , קר פגם העגל היהיכי ע, אלֹקינו יקום לעולםודבר 
): שמות לב(י על פסוק "רש רשיכמו שפ,  משהסבורים שכבר מת
  קום עשה לנו אלֹהים אשר: ואז אמרו לאהרֹן. ' וכו משהוירא העם כי בֹשש

לו ינו שעשו עצמם כאיהי, ידענו מה היה לו לא  האיש משהילכו לפנינו כי זה
 אינם יודעים מה  משהןירק הם אומרים שעני, בעצמו  משהאינם חולקים על

, רק עתה שכבר מת לדעתם', ידענו וכו לא  האיש משהכי זה: בחינת, הוא
ידי זה בעצת  בשות עלונבוכו בדעותיהם המֻש. צריכין לבקש אחר במקומו

מחמת שהיו יכולים לעשות , ראשי הערב רב שקבלו אותם עליהם לרב ולרֹאש
  כי- תנחומאמדרש (ל "כמו שאמרו רבותינו ז, מאהת הֻטידי שמו מופתים על

עד ', שהם השליכו השם לתנור האש וכו, שהיו שם יונוס ויומברוס, ) יט,תשא
  .קום עשה לנו אלֹהים אשר ילכו לפנינו: שאמרו
ידי שלא האמינו במה שלפניהם אמת  קר חטאם וטעותם הזה היה עליוע

ן תלמידיו יועדי, שקבלו בסמוך אמת  משהשהוא תורת, ברור וזך ומֻתקן
 לו לפי טעותם שמתיואפ. 'אהרֹן וחור ויהושע וכו: שהם, מיםיהקדושים קי

, היה להם לילך לתלמידיו הקדושים ולשאֹל מהם הדרך אשר ילכו בה, משה
 :שכתוב בה בפרוש,  משהעד שמאסו בתורת, אבל ראשי הערב רב הטעו אותם

ו לילך בעצת ראשי הערב רב ועשו את ובחר', יהיה לך אלֹהים אחרים וכולא 
עד ,  שמחו בהם על זה והרגו את חור משהת את תלמידייהעגל ולא רצו לצי

א יהיה ול,  חס ושלום,רא אהרֹן מהם וֻהכרח לעשות חפצם שלא יהרגוהוישנתי
הלכות  -לקוטי הלכות ( .).סנהדרין ז(ל "כמו שאמרו רבותינו ז, להם תקנה

  )ב" כ-' בשר וחלב ה
  

 ‡Ï∆Ó Â�Ú„ÈÂÏ ‰È‰ ‰  ...)כג,לב( 
ינו להאמין ולידע שהכל מתנהג יה, כל מה שחזקים יותר באמונת הרצון

  בודאי מתחזק יותר רצון האדם לעשות רצונו יתברך ולבטל , רק ברצונו יתברך
  ולהיות לו על כל פנים כסופין ורצונות חזקים , רצונו מפני רצונו יתברך      
  אך על ידי התגברות . ות כידועקר היהדיאשר זה ע, לעבודתו יתברך      

  ועל ידי זה נחלש גם הרצון, הבעל דבר נחשך ונפגם אצלו אמונת הרצון             

אך מחמת שאף על פי כן . לתאוות וכיוצא, ונופל לרצונות אחרים, דקֻדשהשלו 
לו אמונת הרצון לעין כל על ידי האותות ישג, כבר היו צדיקים הרבה בעולם

אר הנביאים והזקנים והצדיקים הבאים  וש משהאשר עשה', והמופתים וכו
ח הבעל קר כֹיאך ע. ר חס ושלום בהרצון לגמריעד אשר אי אפשר לכפֹ, אחריו

,  הוא רק על ידי שמטיל ספק ברצון,ין עם חלושי כֹח שבישראלידבר ללחֹם עד
ומזה נמשכים כל ההתרחקות והנפילות של אותם שהתחילו קצת לגשת אל 

שהבעל דבר מטיל ספק , ל"הכל מחמת ספקות הנ, דש ואחר כך נפלו מזההקֹ
לו אינו פועל עוד כלום יוכא, לו אין לו עוד תקוה לשוב אליו יתברךי כא,בלבו

וקשה , עד אשר על ידי זה מתרשל גם כן ברצון הטוב, חס ושלום, ברצון הטוב
  . 'וכבד עליו להמתין ולצפות כל כך לישועת ה

את כל חסרונותיו רק ולמלֹ, וןכי מי שרוצה להמשיך על עצמו אמונת הרצ
טוב ויחיל ודומם  ")איכה ג (בבחינת, הוא צריך להמתין ולהמתין, על ידי זה

אבל על ידי , וכל זה אם הוא חזק באמונת הרצון בודאי גמור". 'לתשועת ה
עד שיוכל לבוא על ידי זה , אזי מטה ידו ונלאה מלהמתין כל כך, ל"הספקות הנ

  . ל"לנפילה גדולה כנ
,  משהששכי ראו כי בֹ, ה היה כל טעות הערב רב עד שעשו את העגלומז

כי : "וזה שאמרו. וכל זה מחמת הספק ברצון, רצו להמתין לא והם
, קאידי' לא ידענו'" ה היה לוידענו ֶמ לא  האיש משהזה

, לחזק אמונת הרצון, והתקון לכל זה. בחינת ספקות
" תןנתון ִת"בחינת , תן צדקה הרבה פעמיםהוא ִל
ן יכי התגברות הבעל דבר בעני, לו מאה פעמיםיאפ

הטלת הספקות וחלישות אלו הם כמעט בלי 
, וצריכין לחזק את עצמו כנגדו בכל פעם, עוריש
 -לקוטי הלכות (קר ההתחזקות על ידי צדקה יוע

לפי  ד" ל' אותיות ל-' הלכות ברכות השחר ה
  )' ח- יראה ועבודה -אוצר היראה 

  

ÏÂ‡‰¯ÙÎ‡ È ..ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁ¯ Ï‡ ..)ו,לד - ל,בל( 

הוא ההתקרבות , דל המעלה שאין למעלה ממנהגֹ
שזכו לקבל עצות  (לצדיקים וליראים וכשרים אמתיים

כי הצדיקי אמת הם , )אמתיות מרבותיהם הקדושים
מודיעים לנו בכל פעם אוצרי מתנותיו הטובים שהוא יתברך רוצה 

ונותנים לנו , יך להכין עצמנו לקבלםא, ומודיעים לנו בכל עת, ליתן לנו ברחמיו
והם חופרים בארות , עצות איך לנקות ולטהר עצמנו ולבושינו מכל לכלוך ופגם

באֹפן שיוכלו לטהר בהם כל , ומעינות חדשות מעינות הישועה שאינם פוסקין
ולהתרפאות בהם כל מיני חלאים , הפגומים והמֻלכלכים והמתֹעבים שבעולם

כי אין . ולהתבסם על ידם בכל מיני ריחות טובות, פשומכאובות רעים בגוף ונ
כי אם ,  יתברך רוצה להמשיך עלינו בכל עת'מי שיודע החסדים הגדולים שה

 .'וכו' רחום וחנון ה', יודיע דרכיו למשה וכו: כמו שנאמר, הצדיק האמת
  )ט" רכ- צדיק –לפי אוצר היראה '  אות ח-' הלכות מתנה ד -לקוטי הלכות (

  

ÈÙ‡ Í¯‡„ÒÁ ·¯Â Ì ... )ו,לד( 
ועל ', מחמת שכבר סבל כמה יסורים וכו, 'גע העובד את הילפעמים מתי

 על כן ; חס ושלום,ל לבחינת זקנה דסטרא אחרא ותשות כחפֹידי זה יכול ִל
להאריך אפו ורוחו על כל היגיעות , דת ארך אפיםיצריך להתחזק מאֹד במ

וכן גם . 'ארך אפים לצדיקים'וזה בחינת ;  ולהתחיל בכל פעם מחדש,והכבדות
שלא , דה זֹאת של ארך אפיםיהרשעים חס ושלום צריכין גם כן להתחזק במ

ולא ירך לבבם ולא יהיה נחלש דעתם ,  יתברך'יבלבל אותם רשעתם מלשוב לה
 'שכבר התחילו כמה פעמים קצת בעבודת ה, נות שלהם ומהנפילותומרבוי העו

ול ויאריכו אפם ורוחם על כל מה שעובר אף על פי כן יבטחו בחסדו הגד, ונפלו
אולי יזכה מעתה לרחם על עצמו , ויתחזקו בכל פעם להתחיל מחדש, עליהם

וזה בחינת ; ח בעיני עצמו לעולםולא יהיה זקן וחלוש כֹ, לעזֹב דרכו ומחשבותיו
 -לקוטי הלכות ( .ושאר כל המדרגות ממילא כלולין בהם. 'ארך אפים לרשעים'

  )' ד- יראה ועבודה -לפי אוצר היראה '  אות ח-'  תפלין הלכותה
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  )ל" לרבנו זישראל אודסר'  רהתקרבות(

אבל העולם היו מתנגדים , כך היינו תמיד יחדו... ☺                                   
ישראל '  אמנם ר:אמרו. והתחילו לדבר עמי דברי התנגדות וארס מר כלענה

ידעו שכל  לא זאת(סלבי  שהוא חסיד בר,הוא אדם גדול אבל זהו חסרונו
היא רק מחסידות ברסלב שממנה זכה לכל צדקתו וקדושתו וחסידותו , גדולתו

  .הלכו לאבי וסיפרו לו על כך,  וכשראו שאינם פועלים כלל בדיבורים אלה;)'וכו
 הנה בנך נעשה : שמע אותם אומרים,)עיוור (נהור-אבי שהיה סגי☺ 

והוא , הרבנים התנגדו לחסידות זווכל , מחסידי ברסלב המתגלגלים על ההרים
ואילו אחר כך אהיה , ועכשיו אפשר עוד להצילו. עוד עלול לצאת מדעתו

ולכן ביקשו ממנו להשפיע עלי לעזוב את חסידות , ישובון לא בבחינת כל באיה
  .ברסלב
ערו טנצ, מפי חסידים המסיתים, כששמעו אבי ואימי דברים כאלה☺ 
אמר לי לעזוב את ודאי אשמע בקולו כשיֹ אבא היה סבור כי בו.צער גדול

אמנם אני : אמר לי. יתה שרויה בינינוישכן אהבה גדולה ה, חסידות ברסלב
 לא בבקשה ממך רק, אבל אתה תוכל לבחור כל חסידות שהיא, קרליני

הוא סיבב סיבות -ברוך-לאחר שראיתי כי הקדוש, אבל אני. חסידות ברסלב
וראיתי כבר את האור , באורח פלא כזה, שהזמין אותנו לפונדק אחד, כאלו

אמרתי , הגדול והרגשתי גודל רפואת וטובת הנפש שאין לשער שהיה לי מזה
 לא ין זהישבענ, אבל זאת תדע, אין אני יכול לגלות לך את כל לבי, אבא: לו

  .תשפיע עלי כלל
, המריתי את פיו לא כי בכל ימי חיי, והיה הדבר קשה מאוד בעיניו☺ 

ן זה יאבל בעני, )עיוור (נהור-וביחוד שהיה סגי, כי כבדתיו מאוד, בשום דבר קל
אמר בלבו אם כן העולם , משראה דבר כזה. אוכל לשמוע בקולו לא ,אמרתי לו

הוא ניסה לדבר אתי . וקיבל יותר התנגדות כי ראה שזה דבר נורא, צודק
ואבא אמר שהוא . תי אז חתן משודךואני היי. ולשדלני בטוב וברע ולא הועיל

מוכרח לצאת למלחמה על כך וכי הוא ידחה אותי מלהיות בנו ולא ישיא לי 
 הרי הוא בננו ואנו :אבל אימי אמרה. ולא ידאג לי ויוציאני מביתו, אשה

כי הלא טבריא וצפת קרובות ? ומה יהיה אם יוודע לאבי הכלה. צריכים לסבול
  .בודאי ישמעו על כך, זו לזו

. ובשבת עמד אבי וגירשני מן הבית, וכך היה נטוש ריב במשפחה על כך☺ 
   ...ישראל זכרונו לברכה ' שבתי בבית הכנסת שעל יד ביתו של ריהתי

) ‡Â·È Í˘Ó‰‰ ˙¯ÊÚ·'(  
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
, ראות הבואים פלאור". ם ֻמקטר וֻמגש לשמיובכל מק"אים שור...     �

את , תנווהוא חדש ומחדש א. זהו רבנו, לםוחדשים שלא היו מעת כאלה ופלא
 שם ולם שיהיה לואים שאין דבר כזה בכל העוור !לםוומתקן כל הע, לםוכל הע

אים ור". לםוד שבעוקר והיסיזה הע, רק רבי נחמן: "דו ויֹאמרוולם ישֻכ, כזה
 יש בזה ,נםיעל ח לא  וזה.נמשכים לרבנו רבי נחמן, לםוכל העם וכל הע, לםשֻכ
ם נתפרסם רבי נחמן ונתפרסם ופתא. דעיםוי לא נים פלאיים שאנחנויעני

הוא נמצא ובדרך , ידעו ממנו לא לםוד ששים שנה וכל העוהפתק הזה שהיה בס
מה , לם על פרסום רבנוו יתברך מנהיג הע'אים שהור. וינס נתפרסם עכש

  ! אין להשיג-מה שנעשה מזה , ין קטןישנעשה מזה בכל ענ
אה מה ואני ר, דעים מה שהיהוי לא אתם, הייתי לפני שבעים שנהאני 

ב ואים בחוש שהגֻאלה מתקרבת קרואז ר. ויומה שעכש, שהיה ברסלב אז
ת ורו באמונה בהת'היא מתקרבת ואנחנו צריכים להדפיס ולעבֹד ה. בוקר

לקוטי '!  אין-ת כאלו ושיח! לםות כאלו אין בעומעשי. ת האלוובהמעשי, האלו
ם ובלילה תמיד לעסֹק ואנחנו צריכים בי, אנחנו ישנים.. 'תולקוטי עצ, ''תוהלכ

וכל מה שאנחנו , ותנוותק, קר כל תקוננויוזה ע, ת מלא וגדוש בפהובזה ולהי
  !ן זהיפה מן הים מענילו ִטימגיע אפ לא דומדברים ע

וכל ! ת ילמדו ספרי רבנווא משיח כל הישיבוכשיב: "ש אמרורבנו הקד
  !"ישוילו ויתבמדים יתבטוהל

לקוטי , 'תושל השיח', תוספורי מעשי'ושל ה' ן"הרולקוטי מ'כל דבור של ה
מה , מה שיש לנו, מה שזה, כן כל ספר-וגם', י הנחלֵּבִא', 'תולקוטי עצ', 'תוהלכ

יתקן ויחדש , לםוזה יחדש כל הע. דעים מה שזהוי לא לםוכל הע.. לםושיש בע
כל , לםות כאלה שכל העויהיה פלא, "תךלם את עֹל מלכויקבלו ֻכ", לםוכל הע

 יתברך 'לם יראו בעיניהם את הת כאלה שֻכו יהיה פלא!כן, יהדוי ית-יים והג
  .רה והאמונהווהת

כל שיחה , כל מעשה, כל דבור, רהוכל ת. קרירש והערבנו רבי נחמן זה השֹ
לם ושיש ממנו ולה בעבכֹח כל דבור שִג. תנוולם זה כל חיותנו ותקוולה בעשִג

כל דבור שלהם זה תקון ', ן"הרולקוטי מ', 'תולקוטי הלכ'ה,  רבי נתןוומתלמיד
  !א משיח ויהיה הגֻאלה השלמהוידי זה יב-לם ועלוכל הע

נים ומדים והגאוהל, לם התרחקוֻכ, ו היה ברסלב מטבע פסולהיעד עכש
 דבור -אבל ברסלב , ליםוהם חשבו שהם גד, הם התרחקו מברסלב, ליםווהגד

  . לכל אחד, לםואיר לכל העאחד הוא מ
  להתקרב , קר הגֻאלה תלויה ברבנו רבי נחמןיצריכים לפרסם את זה שהע

  הגֻאלה  יהיה  אז  , מםיולקי ספריו  ללמֹד  ?  להתקרב זה  מה   .אליו      
  קר יע  זה  .לםוהע כל   ושל   שלנו  הגֻאלה קרי ע תלוי  בזה  ,השלמה             

  , זהלם אמת כולה רבנו הוא אמת כזה שאין בעקר מה שִגיכי ע ,דהוהעב
  קר מה שאנחנו יכי זה ע.  הם יש להם חלק בזה-וגם אנשיו האמתיים 

, כי כל הגֻאלה תלויה ברבנו רבי נחמן, נאיםוצריכים ללחֹם ולהתגבר על כל הש
תנו וזהו יתגלה וידריך א, מםישנזכה להתקרב אליו וללמֹד ספריו באמת ולקי

לקוטי 'ה זה ומ', תולקוטי תפל'ת מה זה הול לראוכל אחד יכ .רהובכל הת
ת ולהבין ולים לראויכ', תולקוטי עצ'ומה זה ', תולקוטי הלכ'ומה זה ', ן"הרומ

וגם , תורוש על המעשיירק משיח יגיד פ, לם ולא היהות כאלה אין בעושמעשי
  .'ן"הרולקוטי מ'על ה

הוא כבר הכין לנו כל ". הכנתי כבר הכל למשיח: "ש אמרורבנו הקד
 אז הגֻאלה נמצאת -שמים לב  לא אבל, יםכל מה שאנחנו צריכ, תוהישוע

לם ממשיכים עצמם לרבנו והם יֹאמרו שזהו ורק כל הע. דעיםולם ולא יובע
זה , ין הגֻאלהיאים בחוש שהמחלֹקת שהיתה על ברסלב זה היה ענור. הגֻאלה

  ...מתבשל, מתבשל, זה מתבשל, לםוש היה בעומתבשל מזמן שרבנו הקד
  

  ) המשך'יתב  מכ-' אי הנחל ֵּבספר ִא (

ת ואה נפלאו של אחד ורולפעמים כשיפקח עינ...     �                          
ין עד שישובו כל יהוא ממתין עד, ת אמתת האמת של הצדיק האמתוראונ

ד ו שום פחיתות כבויהיה ל לא ואז, לם אליוויתקרבו ֻכ, לם אל האמתוהע
, דהיכך הוא המ לא אמתוב. כן-יקא יתקרב הוא גםיואז ד, כשירצה להתקרב

. קא בעת שהאמת נשלך ארצהי שיתקרב דיון שלוקר הנסייכי אדרבא זהו ע
 וח לרוץ בכל כֹוראוי ל, אה מעט אמתת האמתואת עיניו ור' כן מי שפקח ה-ועל

 מה שפגם ודע בנפשוכי כל אחד י, ר מים חייםורח מבאר שחת אל מקואליו כב
. ת ושפיכות דמיםונות כאלו בלי בזיורוובמה יזכה להתקרב לא, ודווקלקל מע

  .קאין ויתקרב עתה דיו כשיעמֹד בנסיוכן כל תקונ-על
 צריכין עתה ,לםומיות של זה העית להנצל מבלבול ועקמות אמתיועצ

ואצל תלמידי , ואצל תלמידיו, ל"ת הללו לחפש ולבקש מספרי רבנו זורובד
ת וו זה שנים רביכשלם על כל פנים גם עוואלמלא זכו הע. 'וכו' תלמידיו וכו

.  בשלמותולם בא לידי תקונו כבר היה העורות מאונל לֱה" זואחר הסתלקות
, וגֻדלת מעלתם וצדקתם,  עֹצם האמתואה בדעתואם היה מבין כל אחד ור

לך ורץ על ובודאי היה ה, ידם-ת לכל טוב אמתי ונצחי עלול לזכוואיך הוא יכ
אך מחמת שהאמת , ר רגליהםולהתאבק בעפ, ידיו ועל רגליו להתקרב אליהם

עד שמכניסים , ריאוידי עֹצם המחלֹקת והקטג-נתעלם ונסתר מאֹד מאֹד על
. ידי זה קשה מאֹד להתקרב-על, ת ובלבוליםות ומבוכובלב כמה וכמה ֻקשי

 מחמת רבוי ותואין אופי כן אין ר-על-אף, םיפי שהדעת לפני העיני-על-ואף
 ומסתכל בעין ות את עצמוהטעצה לו רואך מי שאינ. תות והעלמוההסתר

ולמי , רהות אמתת נֻקדת האמת היכן שוידי זה לרא-ל עלויכ, והאמת לאמת
  .להתקרב

ת ורושהוא המנהיג האמת לד, לםורדת נשמת הצדיק האמת לעוקֹדם שי
ב על זֹאת ו ללמד חונים שכל מי שיש לות עליולמואזי מכריזין בכל הע, לםוע

ם על נשמה וב חס ושלו שילמד איזה חומסתמא אין גם אחד, אוהנשמה יב
: עקו וצו בעצמ)היצר הרע (מ"דבר שהוא הס-ך כך בא הבעלובת. שה כזֹאתוקד

כי בודאי . ועל מה שוא בראתני, דות עולם מה לי לעשוא לעואם זה הצדיק יב
 ואזי משיבין ל.  בשלמותויד-לם יתקן עלולם וכל העויחזיר למוטב את כל הע

ואזי . ב לך עצהואתה חשֹ. לם בודאיויכה לירד להעזֹאת הנשמה צר: מ"להס
פי -על-ואף, לםו עצה שיהיה הצדיק הזה רשאי לירד להעותן לעצמודבר נ-הבעל

. לם מאֹדו נעלם וגנוז ומֻכסה מהעו וקֻדשת צדקתור אמתתוכן יהיה א
ר שיחלֹק על זה הצדיק וידי שמעמיד עליו איזה מֻפרסם הד-תמא העצה עלומס

 ומ הכרות עמ" להסו מסתמא יש ל-לק ווזה הח. להוהעלמה גד בורוויעלים א
ר ור להעלים אור ודוכך בכל ד- כלודבר מתגבר עצמ-ולולא שהבעל. מכבר

ֻעצו "פי כן -על-אך אף. לם בשלמותובודאי כבר היה תקון הע, הצדיק האמת
והנשמה הזאת , "היא תקום' ת בלב איש ועצת הות מחשבורב"ו, "עצה ותופר

כן הצדיק -פי-על-אף, ברובר עליה מה שעופי שבאמת ע-על-ואף, לםורדת בעוי
  . בשלמותויד-לם עלוף יתקן העוף כל סות וסות רבובש מלחמוהזה כ

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡                                    .ם בכל לב ונפשובדרישת של
  

 )'ד, חיתון –עצות לקוטי ( 

-ועל, ברך ית'דאה להועל ידי הלל וה �                                            
כין למצֹא זווגם האמתי של כל הצריכים למצֹא זווגם וז, תומוד הלכידי ִל

 ).'סימן ב, ן תנינא"ליקוטי מוהר(
תינו זווגם וותזמין לבנינו ולבנ, ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל...   �

רק כל אחד , תינוונווולא יתחלפו הזווגים חלילה בע, ההגון להם מן השמים
ותנחנו בדרך , )ובפרט לפלוני בן פלוני(,  מן השמיםו ההגון לוגיזכה למצֹא זוו

 וכמ, בונך הטובים והגונים באמת כרצות שדוכים טוונזכה לעש, האמת תמיד
 )' מתוך תפילה ב–' לקוטי תפילות ב. (אשה משכלת' ה ומ:שכתוב
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