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   ...תם תחרישוןאילחם לכם ו' ה
  )'ל,  פסח–אוצר היראה (

 ו אי אפשר לכנס ב, שבים הגשמיוכמ
ר עליו וואי אפשר לעב, טפיםומרבוי מים הש

מנות ות העשויים בחכמה ואוידי אני-כי אם על
דע היטב ישי, יג הספינהוגם צריכין מנה, לוגד

ת וכפי הרוח, איך להנהיג הספינה כפי השעה
קר שלמות החכמה אי אפשר יוע; ביןשמנש

כי , רמזיםכי אם בבחינת , כך-לבאר היטב כל
 איך יטה וינהיג החבלים ואי אפשר ללמד

, בה והזמןירן והספינה בכל עת כפי הסווהת
; תות הרוחו כפי נטיוין בעצמרק צריך להב

עיל וסערה עד שאין מ-ולפעמים מתגבר הרוח
כן ממש -ו כמ',ק אל הוכי אם לצע, שום חכמה
שאי , צה לכנס לים החכמהולמי שר, ברוחניות

ידי צדיקים - כי אם עלואפשר לכנס ב
. ' וכותורדי הים באניוישהם בחינת , אמתיים

וצריכין מנהיג אמתי שידע כל הדרכים 
תן בים והנבבחינת , ת שבים החכמהווהנתיב
מנות נפלא ות בחכמה ואוויעשה אני, דרך
קר יוע. ר ולשוט עליהם בים החכמהולעב

ידי -כי אם על, שלמות החכמה אי אפשר לבאר
, שהם בחינת הידים שבים החכמה, רמזים

כי מי . שתיקה של החכםהנמשכין מבחינת 
 את - שהוא בחינת משה - ו מקבל מרבושאינ

ת ושהוא בחינת צמצום ומחצ, בחינת השתיקה
פלא ותר מדי ובמושלא יכנס להשיג י, השכל
ת ותרוצים ושיוקת ווולא יכנס בחקיר, ממנו
וירצה לכנס בים , ך על אמונהורק יסמ', וכו

ך הים וטבע בתושקע ויודאי יוהחכמה בו
  .ברוחניות וגשמיות

  
, סוף-קר הנס של קריעת יםיוזה היה ע

עליו , שנבקע להם בכח וזכות משה רבנו
 ור בווזכו לעב, ים החכמה ברוחניות, םוהשל
 כן היה באמת אז התגלות הדעת-ועל. םובשל
ראתה שפחה על : ל"תינו זוכמאמר רב, מאד
כן נבקע להם הים בגשמיות -ווכמ';  וכוהים

ידי -קר היה עליוהע. ך היםוויעברו ביבשה בת
לבלי להרהר , שתיקהשהאיר עליהם בחינת 

ילחם לכם ' הבחינת , תיו יתברךודיאחר מ
וזה היה בחינת אתערותא . ואתם תחרישון
זכר להם זה זכו שנ-ידי-ועל, דלתתא שלהם

עד שעברו הים , סףות וזכות יוזכות אב
  .םובשל

  
שארך עלינו הגלות , ויכן גם עכש-ווכמ
, ללווסר מרע משת, ותהי האמת נעדרת, מאד

ב אנשי אמת הם ור-פי-ועל, ויראי חטא נמאסו
ריא שבין התלמידי ונרדפים מאד מחמת הקטג

קון הוא לבלי לכנס יקר התיוע. חכמים בעצמם
רק להסתכל , ת ותרוצים כללושיווקת ובחקיר

 לבלי ור את עצמוולשמ, ועל האמת לאמת
נם ודפים בחלקלקות לשולהלכד ברשת הר

אשר כל זה קשה , ובחכמתם וליצנותם
ח קשה וכי מניעת המ, מהרדיפה בגשמיות

אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו ו, מהכל

ם וולד, ל"תינו זוכמאמר רב, שבשמים
ב ור-פי-עד שעל, 'לישועת הת וק ולצפוולשת
עד שיצעק , וידי הדומיה והשתיקה יבער לב-על

, מק הלבוקקות נפלא מעו בהשת'ויתפלל לה
לכן : וזה בחינת. מן השמים' עד ישקיף וירא ה
ב ויחיל ודומם וט: ונאמר, המשכיל כעת ידם

  .הו רביםווכמ, 'לתשועת ה
  
  

  

  )'מ, ן"אנשי מוהר - כוכבי אור(

ישראל ' ושמו ר, אחד  מעשה באיש ☺
, ל"ר זצ"אשר הפציר את אדמו, מנעמירוב

שיסכים לו לנסוע למקום המלחמה בשביל 
ל מדרכיו הנעלמים לבלי "ר זצ"ואדמו. פרנסה

כמובא מזה (לדחוק את עצמו על שום דבר 
ומחמת שאף על פי ) הרבה בספוריו הקדושים

ענה ואמר , לא רצה בשום אופן להסכים לו, כן
- ואת הכן-תקח לעצמך את ה: ןלו בזה הלשו

וה אצלו והיינו שיהיה באמת ש (והו בשלא
אחר כך תאמר  ,)בלבו אם לנסוע או לאו

ואחר כך איך , חמשה קאפיטיל תהלים
  .כך תעשה, שיכנס במחשבתך

  
ואחר כך בא , ל" וכן עשה האיש הנ☺

, ]כן [ואמר לו שנפל בדעתו הן, ל"ר זצ"לאדמו
כי , עיניו כללל לא הוטב זאת ב"ר זצ"ואדמו

ידע ברור כיום שהאמת לא היה בלבבו שווי 
כי באמת מחמת , ההן ולאו כאשר פקד עליו

חשק ורצה בכל נפשו , ות ממוןותבערת תא
ל "ר זצ"ואמר לו אדמו, ל"לנסוע הנסיעה הנ

 עם דג קטן לפעמים אפשר ,נו: בזה הלשון
  .]דג גדול[כט עלתפוס ה

  
לא , תל זא"ר זצ" ובעת שאמר לו אדמו☺

-ואחר. ל את דבריו אלו"הבין כלל האיש הנ
. ל"ל לדרכו למקום הנ"נסע האיש הנ, כך
 ששכר אותו עשיר אחד , יתברך'בב שם היוס

, והיה אצלו איזה זמן ונשא חן בעיניו, לעסקיו
והעשיר הזה  .והיה ביניהם אהבה גדולה מאד

וגם כבר בא , על ורע מעלליםיהיה איש בלי
אבל , א נשא אשה כללבשנים ומימיו עוד ל

) האיש(התחיל , ל"מרוב אהבתו להאיש הנ
, מיום אל יום) של העשיר(לדבר על לבו 

עד שהתחיל לפעול , בדברים רכים וטובים
והתחיל לעזוב את דרכו הרע , אצלו מעט מעט

והתחיל לילך בכל , ונשא אשה כשרה וצנועה
עד שבמשך הזמן , יום ערב ובוקר להתפלל
ונעשה באמת איש , משנתהפך לאיש אחר מ

  . ככל בני ישראל הכשרים,כשר
  
, ל מנעמירוב הביט"ישראל הנ'  וכאשר ר☺

מיד , וראה שפעלו כל כך דבריו בהעשיר הזה
ן ישאמר לו על עני, ל"ר זצ"נזכר במאמר אדמו

כי , דג קטן יכולים לחטוף דג גדולנסיעתו שב
גם שם המשפחה של העשיר . באמת כן היה

   ...]לדג גדו[ עכטהזה ה
 

  
  

  )' ז-אוצר היראה (

, כך-טעם כלו הלחם מ,ישראל- בארץ    
הטעמים שבכל   כל מתיקותועד שנכללין ב
ארץ אשר לא בבחינת , לםוהמאכלים שבע

, תאכל בה לחם לא תחסר כל בה תובמסכנ
להרגיש כל  תותר לזכוכן שם בנקל י ועל

קון יקר תישזה ע,  הטעמים באכילת פת במלח
  .נת מןבחי, האכילה

  
  

  

  )'ג, ספירת העומר - המבוארות עצות(

ימי הספירה ) ארבעים ותשעה(ט "מ  
ט " שהם כנגד מ,ט שערי תשובה"הם כנגד מ

אותיות שבשמות השבטים בני יעקב אבינו 
, ובארבעים ותשעה ימי הספירה. עליו השלום

 יתברך על 'ולשוב אל ה, צריך לעסוק בתשובה
בעים ותשעה ידי ארבעים ותשע אותיות ואר

  .כמבואר למעלה, שערי תשובה
ך וקשור לאות יכי כל איש מישראל שי

מיוחדת שבאותיות השבטים ולשער מיוחד 
ורק על ידי תשובה אמתית . משערי תשובה

יכול כל אדם לזכות להגיע לאות של השבט 
  .כים אליויולשער התשובה השי

ובחג השבועות הוא שער החמשים 
 יתברך ' מתקרב הועל ידי שער זה, דתשובה

גם צריך לדעת כי . אל בניו ברחמים גדולים
ובפרט אמירה במתינות , אמירת תהלים
מסוגלת מאד לעורר לתשובה , ובהתעוררות

באופן שהתשובה תביא לאות של השבט 
כמבואר , יך לויולשער הש, יך לאדם זהישש

בתורה ) ג"סימן ע(ן חלק שני "בלקוטי מוהר
ל כן צריך להזהר ע". תהלים מסוגל לתשובה"

נה מרובה בימי ומאד באמירת תהלים בכו
כדי לזכות לתשובה אמתית , הספירה

ינו מכל מיני יה, והזדככות מכל מיני טומאות
ולשוב אל , אפיקורסות ומכל מיני פגמי אמונה

כדי שהוא ישוב אלינו ביום טוב ,  יתברך'ה
  .כמבואר למעלה, ברחמים, שבועות

   חג שמח- שביעי של פסח - ד"תקי עלון -ד "בס

  ל"זצ,  אייזיק  שלמה'  ודסר  בן  רא ערבשראל  י'  לזכרון  נצח  מורינו  ר       

      

 של
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  )ו"ל –' בלקוטי תפילות (

 'זכור רחמיך ה, רבונו של עולם     
זכור נא החסד . וחסדיך כי מעולם המה

אשר , הנפלא והנורא אשר עשית עמנו
וגלית , הוצאתנו ממצרים בכח גדול וביד חזקה

ותך באור גדול ונפלא קלנו אמתת אמונת אל
ועשית אותות ומופתים גדולים , ונערב

ותך ואחדותך קכדי לגלות אל, ונוראים
ומאז קרבת אותנו . לתך אשר בכל משלהוממש

ט שערי "והוצאת אותנו ממ, לך לעם קדוש
, ט שערי קדושה"והכנסת אותנו במ, טומאה
ט "ט שערי תשובה הכלולים במ"שהם מ

וברחמיך . ה-י אותיות שיש בשמות שבטי
ט ימי "ר כנגד זה מוהרבים צוית אותנו לספ

כדי לטהר נפשות עמך ישראל , הספירה
ת ספירת וידי מצו-מען נזכה עלל, המתםומז

ט "לצאת ממ, מאה לטהרהוהעומר לצאת מט
  .ט שערי קדושה"שערי טומאה ולכנוס במ

  
זכנו , מלא רחמים, רבונו של עולם     

ות ספירת ום מציבחסדיך העצומים לקי
העומר בזמנו בקדושה גדולה ובהתעוררות 

ידי קדושת -שנזכה להתעורר על, נפלא ונורא
ולצאת , זאת לשוב אליך באמתמצוה נוראה ה
לבער מקרבנו כל מיני , מכל טומאותינו

ידי מעשינו -טומאות וזוהמות שנדבק בנו על
, רבונו של עולם, רבונו של עולם. הרעים

כי אתה יודע הכח . הושיענו בכל מיני ישועות
כמה גדול כחה להוציא , של כל מצוה ומצוה

ונותינו ואותנו ממקומות שנפלנו לשם בע
ובפרט מצוה הזאת של , הרבים ולקרבנו אליך

, שהיא הכנה לקבלת התורה, ספירת העומר
לת התקרבות ישראל לאביהם ישהיא תח
אשר נתת לנו מצוה הקדושה הזאת , שבשמים

ט "ט שערי טומאה ולכנוס למ"כדי לצאת ממ
, זכני במקום שאני שם עכשיו. שערי הקדושה
 השלמות ם מצוה הזאת בתכליתישאזכה לקי

. ים מצוה הזאתיהאפשרי לאיש כערכי לק
ותעזרני ותושיעני , ואתה תמלא רחמים עלי

, מאה לטהרהוותוציאני מהרה מט, זה-ידי-על
, משעבוד לגאולה, מיגון לשמחה, מחול לקודש

עד אשר נזכה בחג . ומאפלה לאור גדול
שאתה , ביום החמשים, השבועות הקדוש

, ים הקדושתשוב אלינו ותפתח לנו שער החמש
ותשפיע עלינו רחמים גדולים וחסד עליון 

באופן שנזכה לתקן הכל ולשוב אליך , משם
 . ..באמת תמיד

  
  

  

  )ז"כ,  ספרים– 'ק,  צדקה וגמילות חסדים:אוצר היראה(

מעלת הזוכה לתן צדקה על הדפסת   
 :ספרים הקדושים

האותיות של התורה הם ניצוצי   
רשם באותיות וכי כל נפשות ישראל ש, נפשות
וקבוץ האותיות של הספרים , התורה

כי לוקחין , הקדושים הנעשה במלאכת הדפוס
ומקבצין אותיות ותיבות הרבה מאד על 

וחוזרין , ומדפיסין בפעם אחת דף שלם, הדפוס
כל זה , ומדפיסין דף זה פעמים הרבה כידוע

כי המשכת . הוא בחינת לקוטי הנפשות
נעשה , יםדושי תורה של הספרים הקדושיהח

בץ הרבה נפשות יגם כן על ידי שהחכם לקט וק
מישראל והעלה אותם בבחינת העלאת מיין 

 ועל ידי זה ,וגרם יחוד גדול למעלה, נוקבין

 על ידי ,ועל כן. דושי תורה שלויהמשיך הח
דושי תורה הקדושים שנמשכו יהדפסת הח
נתעורר עוד הפעם בחינה זו , בבחינה זאת

תפשטין בעולם והספרים אלו נ, ביותר
ומאירים פני תבל ומעוררים את ישראל 

  .לתשובה שלמה
  

תן מעות י אשרי הזוכה ל,ועל כן  
 להדפיס ספרים קדושים ,לצדקה נוראה כזאת

כי על ידי צדקה כזאת זוכין . לשם שמים
בודאי להמשיך בחינת אורייתא דעתיקא 

, ועל ידי זה זוכין להשגחה שלמה, סתימאה
פע טובה וברכה וכל טוב שעל ידי זה נמשך ש

גם אותיות הדפוס של ספרי . לבית ישראל
', דש להותוחי חותם קידש הם בחינת פוק

ועל . בחינת השינין של תפלין הנעשין בדפוס
ידי הדפסת הספרים קדושים הללו מתפשטת 

קר הכל יוזוכין לע, האמונה הקדושה בעולם
. ולבטל ולבער דעות האפיקורסים מן העולם

דקה שנותנין על זה זוכין לשבר ועל ידי הצ
וזוכין לשוב בתשובה , תאוות ממון בשלמות

 ולהיות נקשרים בו יתברך , יתברך'שלמה לה
 ,' וכושימני כחותם על לבךבבחינת , כחותם

  .בבחינת תפלין

  

  

  )ח"רת(

ש וב הקדוט-שם-בימי הבעל מעשה  
 .לם הבאוש לברכה לחיי העוזכר צדיק וקד

פלג מאד ו והיה מ,יםשהיה איש אחד רך בשנ
-שם- והיה מתנגד מאד על הבעל,לווחריף גד

ש לברכה לחיי וש זכר צדיק וקדוב הקדוט
ש וב הקדוט-שם- וצוה הבעל.לם הבאוהע
 ותושישתדלו לקרב א,  לברכה לאנשיוונוזכר
- להבעלותווכן עשו והשתדלו והביאו א, אליו
  . לברכהונוב זכרוט-שם

ב וט-שם- הבעלותוחק אילה ריובתח  
,  מאומהוולא דבר את,  לברכה מאדונוזכר

ל "וכשראה האיש הנ. םובל ממנו שליולא ק
 ונכנס והצטער מאד ודחק עצמ, ושהוא מרחק

 ונוב זכרוט-שם-והבעל. אליו כמה פעמים
פעם אחת .  בכל פעםולברכה היה מרחק

 ונוב זכרוט-שם-רר מאד ובא לפני הבעלונתע
התחיל ו, לה ובבכיה רבהולברכה בהכנעה גד

, קת הרבהושיעמדו עליו מחל, וואמר ל. ולקרב
-אחר, כך משכניו- ואחרובית-לה מבניימתח

ת יחלקו ופולו עיואפ, לםוכך מכל העיר וכל הע
  .ווחזר לבית. עליו

  
 ובית- שבתחלה התחילו בני.וכן הוה  
דם היה ואשר מק, וק עמו ולחלות בולהתגר

חשוב בעיניהם ונחמד בעיני כל מחמת שהיה 
 וק עמוועתה התחילו לחל, ב וכשרויש טא

 וכך חלקו עמ-ואחר, ובית-לה בנייבתח
ת ווכן גם הסביב. כך כל העיר-ואחר, השכנים

  .לם חלקו עליווכ
  

והיה , מד ומתפללופעם אחת היה ע  
 וך תפלתו ובת.מתפלל כראוי בהתלהבות

רין וף אחד שקו פרח עליו ע,ווהתלהבות
 באמצע ותואובלבל ] דוול הותרנג[אינדיק 

 ותו מאד והיה מפריח אווחרה ל, והתלהבות
ד וופרח ע, להי כבתחו והתלהבותווחזר לתפלת
 שנית באמצע ותול ובלבל א"ף הנוהפעם הע
 פעם ותותר והפריח או ביווחרה ל, והתלהבות

 ו והתלהבותוך תפלתובת. ושנית וחזר לתפלת
 ווחרה ל, דו עותול ובלבל א"ף הנוד העוחזר ע

רץ וחטף גרזן ורצה להתיז ראש מאד והיה 
ך ובת.  כל כךותוגז שבלבל אוף מחמת רוהע
לו י שאפ,בוט-שם- הבעלו נזכר מה שאמר ל,כך
והניח , וגזו ועל ידי זה נח ר,ת יחלקו עליוופוע
 .וף ונמנע מלהתיז ראשוהע

 
 לידע כמה ,נת מעשה זאתוכו וכלל  
ר על כל מי ות צריכין לעבונוינים ונסייוכמה ענ

 יתברך ולילך בדרכיו 'צה להתקרב להושר
ן ול היה צריך לנסי"כי זה האיש הנ. יתברך

 ונוב זכרוט-שם-ידי הבעל-כזה שיתנסה על
 ונוב זכרוט-שם-שהבעל, יקאי דולברכה בעצמ
 ותו וירחיק אותו יהיה מדחה אולברכה בעצמ

ן וד בנסיוהיה צריך לעמיו.  כל כךותוויבזה א
ב וט-שם-בעלזה לבלי להשגיח על התרחקות ה

 תחת ורק אדרבא יכתת עצמ,  לברכהונוזכר
ל כל מה ווגם לסב. רגליו ויסע אחריו כל כך

. כך-קת שעליו כלוכך מרבוי המחל-שסבל אחר
 ,לות צדיק גדו זכה להי,ידי שעמד בכל זה-ועל

 ונוזכר] מרבינו[גם הבנתי ממנו . ואשרי ל
לה מה ו לישועה גדו שגם זה היה ל,לברכה

 על ידי ,ףו ולא הרג את הע,ועסשנתאפק על כ
 ו לברכה אמר לונוב זכרוט-שם-שזכר שהבעל

רג את וכי אם היה ה. ות יחלקו עמופושגם הע
-אך הבעל, ודתו הרבה לעבו היה מזיק ל,ףוהע
 , רפואהו לברכה הקדים לונוב זכרוט-שם

, ת יחלקו עליוופו שגם ע,לה זאתי תחושרמז ל
 ,ףוכך היה כן שכמעט הרג את הע-ואחר

-שם- הבעלועליו נזכר מה שאמר ל' ובחמלת ה
 ונצל וועל ידי זה פסק כעס,  לברכהונוב זכרוט

  .וזכה אחר כך למה שזכה
  

  

  )ה"מ -י הנחל ֵּבִאמספר (

ירושלים . ג"ב ניסן תשכ"כ, ה"ב  
  . הקדושה

זניו ולבבו ושחידד את א, ...עצמי ובשרי 
לשמוע נפלאות נוראות השיר והניגון העליון 

שעל ידו הוא . ובחר של הצדיק האמתוהמ
 שהם ,מוציא מלבנו כל מיני חיצים ארסיים

הטעויות והמבוכות של כפירות ואמונות 
מלך המשיח . ורופא אותנו בשלמות. כוזביות

זה יקרב כל  ידי  ועל,ינגן זה הניגון לעתיד
. 'יתברך וימלא הארץ דעה את ה' העולם לה

  .צמחמהרה ת' יבקע כשחר אורך וארוכתך מה
' מיום ח, קבלתי את ברכתך הלבבי  
ק על סך מאה לירות 'עם צ, ג"ניסן תשכ
ושש . מאד החיית את נפשי מאד. ישראליות

אנוכי בשמחה עצומה עד בלי קץ על עוצם 
תשוקתך החזקה לחתור ולמצוא המים 

יהי . העמוקים שמהם גדילה האמונה הקדושה
 ,יםעמך ויתן לך חיים ארוכים חיים טוב' ה

  .ל אמונה אמיתית שזהו עיקר החייםחיים ש

  מנוי פרטי לשנה
  ,)עלון אחד לכל שבת(

    120₪  :בדיוור ישיר לבית
  

  הקדשת עלונים
  או לעילוי נשמת קרובים

  :שלימה וכל הישועות רפואה
  עלונים0100- ל 200₪ 


