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   ...ויקחו אליך שמן זית זך
 )'כ, ז"שמות כ(

 בפרט בעת - ן דעתו תמידוצריך האדם לכו
שיהיה נמשך אליו  -עוסקו בתורה ומצוות 

ההארה מהצדיק האמת שעוסק תמיד לעורר 
רשי נשמות ישראל על ידי עוסקו וולהאיר ש
כי אף על פי שהצדיק עוסק להביא . בתורה

אף על ,  לפושעי ישראללויהארה והתעוררות אפ
וכל . פי כן צריכין לזה אתערותא דלתתא גם כן

ן דעתו לזה ביותר ועוסק ומה שהאדם מכו
ודאי נמשך אליו ההארה ביתר וב, בתורה ביותר

. עד שיזכה לשוב להשם יתברך בשלמות, שאת
וצריך כל אחד לראות לקח בחינת הנקודה 

ולהביאה , טובה שבדעתו שנקראת שמן זית זך
ק בתורה ויק על ידי שיכריח עצמו לעסלצד
ויקחו אליך שמן זית בבחינת (לה ומצוות יותפ

נתו יהיה כדי שיהיה ווכל כו, )יקאיד, זך אליך
כדי שתהיה נשמתו נדלקת , נתפס בו אור הצדיק
נשמת ' נר ה בבחינת ,ומאירה כמו נר ממש

 ,אך צריכין לזה לבטש ולכתת הגוף. אדם
ל גופא " רבותינו זכמאמר, בבחינת כתית למאור

כי . דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה
ל כמה יגיעות גדולות ומרירות גדול וצריכין לסב

עד שזוכין להפשיט מעצמו הבגדים הצואים 
  .בשלמות

  
ל הוא "טול הבגדים הצואים הניקר ביאך ע

ואם , ק בתורה תמיד בכל יוםועל ידי שיעס
י יתגבר חוזרין ומתגברין עליו חס ושלום אז

ואז המאור שבה , ק בתורהוכנגדם ביותר לעס
 הלכות -לקוטי הלכות . (דאי תחזירו למוטבובו

 לפי אוצר ה"ד כ"ב כ"כ אותיות - 'בציעת הפת ה
  )ז" ל- צדיק –היראה 

  
   ...להעלות נר תמיד

 )'כ, ז"שמות כ(
 ועל כן ,רש הנשמה הוא בחינת רצוןוש

וא כמו קף הרצון הו ות.נקראת נפש מלשון רצון
נר דולק כי האהבה והרצון בוער להשם יתברך 

ק שממנו מדליקין כל הנרות "ברשפי שלהבת י
הקדושים בחינת לאנהרא בוצינין ולאדלקא 

שזה ] להאיר המאורות ולהדליק הנרות[שרגין 
 ואור הנר הזה ,בחינת אור הנשמה שנקראת נר
ת בתוך ושך וצלמווהוא יכול להאיר בכל מיני ח

. שךו הגוף והעולם הזה הנקרא חצם גשמיותוע
ן ברשפי יכי איך שהוא אף על פי כן לבו בוער עדי

מים רבים לא יוכלו להשם יתברך אשר ' אש וכו
  .' וכולכבות את האהבה

  
, דות דקדושה וכן להפךיוהנה יש שבע מ

ר ווהאדם בא לזה העולם להתנסות בזה שיעב
שזה , שך הכלולים בשבעהועליו כמה מיני ח

עה מדורי גיהנם שהאדם נענש בהם בחינת שב
כשלא עמד בנסיון ונכשל בהם , חס ושלום

שבעה זמנים  [בחינת ושבעה עדנין יחלפון עלוהי
ס וובפרט מי שרוצה להתחיל לכנ. ]יעברו עליו
שאזי מתגבר עליו הבעל דבר יותר ' בעבודת ה

ר עליו כמה וכמה מיני וויותר ובהכרח שיעב
ול בבחינת עור והכל כלישך כמעט בלי שוח

וכל '  וכושבע יפל צדיקשבעה נפילות בחינת 
ידי הרצון -קיומו בכל מיני נפילות הוא על

ינו להתחזק בכל מה שעובר עליו י ה,דקדושה
לבלי להניח את הרצון דקדושה ולהתחיל בכל 

ואזי . יום מחדש ברצונות חזקים להשם יתברך
הרצון דקדושה מאיר לו כמו נר ממש שמאיר 

  .שך שבעולםובכל מיני ח
  

וזה בחינת שבעת הנרות של המנורה להאיר 
 ,ל"בכל מיני נפילות שהם בחינת שבעה כנ

לה שהם גם כן בחינת יולזכות לתורה ותפ

ידי -אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על. שבעה
שמקשרין את עצמו לצדיקי אמת שהם בחינת 
משה שנסתלק ברעוא דרעוין ברצון שברצונות 

רצון דקדושה בכל אחד קף הווהוא מכניס ת
 ,לו אם נפל למקום שנפל חס ושלוםי אפ,ואחד

קף הרצון והוא מכניס בו גם כן שיתגבר בת
 .ידי זה הוא מעלהו משמד לרצון- ועל,הטוב

 ד" מ-' ברכת השחר ה הלכות -לקוטי הלכות (
  )' ד- רצון –לפי אוצר היראה 

  
  
  

  )'י, ישראל-ל בארץ"נסיעת רבינו ז(

ל "כי אלו שני האנשים הנ, ל הדברכל...     ☺
', בכל מיני בזיונות וכו, זכרונו לברכה, בזו אותו

פן וולא רצה לגלות להם בשום א, והוא סבל הכל
ונה ובלבל דעתם מאד ומה אותם בכיור, מי הוא
עד שהיו מבזים אותו בכל פעם על שבכל , מאד

, פעם אחת דבר עמהם. יניויפעם הוא משנה ענ
שם ( 'רור שהוא מלגורנא וכועד שנדמה להם בב
, כך ראו שלא כן הוא-ואחר, )עיר בגבול איטליה

, ופעם אחד דבר עמהם; ובזו אותו מאד מאד
ינו בן ידה, שהוא בן הקאמרנער, ונדמה להם

, קת גדול עמוושהיה אז מחל, המגיד מקאמרנא

התחיל , בתוך הדברים, כך-ואחר, כמפורסם
וגערו . הוא זכרונו לברכה לקלל את הקאמרנער

. ין לא עמדו עליויוראו שעד! הלא הוא אביך: בו
ובכל שם שקראו , ובכל פעם היה לו שם אחר

ם יצא ופתא. נענה להם ובא אליהם, אותו
כדי לנסותו אם הוא בן , ישעיה: מפיהם וקראו
ובא הוא זכרונו , ששמו ישעיה, הקאמרנער

ודאי וונדמה להם ב, לברכה תכף ומיד אליהם
אתה הוא : ואמרו לו, נערשהוא בן הקאמר

, והשיב להם והוכיח להם, ל"דאי בן הנובו
  .שאינו בנו

  
,  התחילו לדבר מהמתנה,בתוך כך    ☺

והתחיל הוא זכרונו , ששלח הקאמרנער לבנו
שיהיו , לברכה תכף לבקשם ולהפציר אותם

, וראו שוב שהוא בנו, מראין לו את המתנה שלו
 ונבהלו ,וקללו אותו, כך דברו עמו עוד-ואחר

ובזו אותו מאד , ובאו בכעס גדול, מאד מאד
, וילמה אתה אומר עכש: וכששאלו אותו; מאד

וכן בשם ,  שם אחר-כך -ואחר, ששמך כך
שכל שם ושם הוא , כן-השיב להם גם, מקומך
ברוך , ואני', דה והספירה שנאחז בו וכויכפי המ
  .לםוכלול מכ, השם

 
  

  

  )ח"סיות אות –אוצר היראה ( 

ידי -קון התשובה הוא עליקר תיע   
, אר בפניםוכמב, שת ארץ ישראלוהמשכת קד

ידי -ישראל הוא על-שת ארץוקר המשכת קדיוע
זה נתבטל טענת -ידי-שעל, שהורה הקדוהת
שכבשתם (" 'לסטים אתם וכו"ם ובדי כוכביהע
כן צריכין -ועל. ל"תינו זו שאמרו רבוכמ) ארץ

ם רתודושי תיזהר להמשיך חיאמת ל-הצדיקי
, נסושלא בדרך קבע וא, רק ברחמים ותחנונים
-דושייידי ח-כי על; לושהוא בחינת גזלה כביכ

-שת ארץולים להמשיך קדורה כאלו אינם יכות
לסטים אתם "כי תשוב טענת , ישראל בשלמות

רה שלהם ות-דושיימאחר שהח, מהולמק" 'וכו
, נסוכן דרך בחינת גזלה וא-נמשכו בעצמם גם

  .םוחס ושל
  

-שת ארץוקר התגלות קדיכן ע-ועל   
-קוני התשובה הוא עליקר שלמות תיישראל וע

רתם ודושי תישממשיכין ח, אמת-ידי הצדיקי
, 'הלכות גזילה ה(ל " כנ,רק ברחמים ותחנונים

  .)'אות ג
  
  
  

  )' אות א- פורים -עצות המבוארות (

על ידי שמחת פורים במחיאת כפיים   
 בימי היינו על ידי ההתחזקות, וריקודים

עד כדי ריקודים , הפורים בשמחה גדולה ורבה
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  ד"בס
  ח"עלון תקנ

  פרשת תצוה
  
  
  
  
  
  

  נא לשמור על
  קדושת הגיליון

  ולא לקרוא בזמן התפילה



להמשיך על עצמו קבלת זוכה , ומחיאת כפיים
שזוהי הארה נפלאה של ,  בנגלה ובנסתרהתורה

היינו שזוכה להתעוררות גדולה . מרדכי ואסתר
, וחשק עצום לקיים את מצוות התורה שבנגלה

ולהבין באמת ולקיים סודות וחכמות אמתיות 
  .שבתורת הנסתר

עוד זוכה לקיים מצוות ספירת העומר 
זוכה , גם על ידי שמחת פורים כראוי. כראוי

היינו , להכניע את קליפת המן עמלק ימח שמו
שהן מכונות קליפת המן , התאוות ומידות רעות

מתבטלים , ועל ידי שמחת פורים כראוי. עמלק
וזוכה לאמונה , גאווה ועבודה זרה וכפירות
,  ולחיים ואריכות ימים,גדולה ולחכמה דקדושה

ונמתקים ובטלים כל מיני דינים וגזרות רעות 
 .מישראל

  
  
 

  )' תפילה י-' לקוטי תפילות א(

ותעזרני ברחמיך לקיים ולקבל את ...  
ונזכה שימשך , ימי הפורים בשמחה גדולה

קדושת מרדכי ואסתר , קדושת הארת פורים
  .עלינו ועל זרענו ועל כל עמך בית ישראל

ה לקיים כל המצוות הנוהגות ונזכ 
בפורים בקדושה ובטהרה ובלב טוב ובשמחה 

עד שתתפשט , ותתן שמחה בלבנו. גדולה
ונזכה אז להמחאת כף , השמחה בידינו ורגלינו

 ורקודין דקדושה בשמחה גדולה לשמך באמת
... 

  
  
  

  )ה"ל – אוצר היראה(                                                    

כשזוכין להשתוקק להשם יתברך   
 זה ,בתשוקה חזקה ורצון נפלא וחזק מאד

ידי זה זוכין לשמחה -ועל. בחינת נעשה ונשמע
 שזכו ,ושמחת עולם על ראשםאמתית בחינת 

ל "כמאמר רבותינו ז, על ידי נעשה ונשמע
  .)' אות מ', ערב גכותהל(

  
 
  

  )ט"פ מכתב -י הנחל ֵּבמספר  ִא(

  . ז" תשכניסן' ט, ה"ב  
... חמדת לבי ועיני מר , לכבוד נשיא ישראל

רב תבונה ועמוק המחשבה לחתור ולמצוא 
לכל , המים שמהם תצמיח האמונה הקדושה

כולם יכירו וידעו , שגם בדורות אלו, באי עולם
  . ויעשו כולם אגודה אחת' את ה

הכוסף וחושק וחומד לדרוש ולחפש   
 והסתרת למצוא תעלומת, ולבקש ולתור ולחתור
, שמחיים מבחינת מיתה, המים חיים עמוקים

ומהם גדילה . שהוא כפירות ואמונות כוזביות
שמרפאים מכל . האמונה הקדושה בכל העולם

תחלואים רעים ומרים של כפירות ואמונות 
כוזביות ומצמיחים בכל העולם האמונה 

אמונה זכה , אמונה חזקה ונכונה, הקדושה
מי . נו ותקוותינושזה כל חיותי, וצחה וברורה
ונפלאותיו וחסדיו העצומים ' ימלל גבורות ה

בדור העני , פלא נורא כזה, שזכינו לאור חדש
, מה שלא זכו לזה כל הדורות הקודמים, הזה

  . להשיג דרך החיים דרך האמת האמתי
  המעתיק

  

  

  )ח" י–ל "זצ, ישראל אודסר' שיחות מר(

  תמימות בעבודת השם     
 שנדע כמה השם יתברך ,אני מספר כל זה

ורק , אני לא הייתי למדן. אוהב התמימות
אהבתי מאד את התורה , התמימות בלב

אני בזמן .והמצוות והאמונה ויראת שמים
אהבתי , שבע שנים-בגיל שש, שבאתי על דעתי

אבל היה , מאד את התורה ויראת שמים ואמונה
יש , סבלתי מאד מהיצר הרע, לי מרירות גדול
. כל התאוות, ה רק העולם הזהיצר הרע שרוצ

. ואני הייתי ירא שמים ואהבתי את התורה מאד
ד בספר והוא ואדם שיודע ללמ-כשראיתי בן

אז , מדבר דבורים בטלים ולא שומר את הזמן
 אם אני הייתי .געוהוא מש, מה זה: "אמרתי

לא הייתי בטל , א בספר לא הייתי נחויכול לקר
וא תמים וכשראיתי משהו לומד וה!" רגע אחד

זה ! אהה: "אז חשבתי, אומר תהלים הואו
זה האיש , הוא חושב על התכלית האמתי האיש

  ".הוא עוסק בתהלים ולומד,  אשרי לו-
  

ואני הייתי מתפלל בהתלהבות יותר      
אבל אני , כל הילדים מתפללים. מכל הילדים
ובאהבה , לות כמו שסופרים כסףיספרתי המ
הייתי ילד קטן כן עוד כש-וגם. ובתמימות
וראיתי שהחסידים לפני , להיק בתפואהבתי לצע

שהם היו מתפללים בצעקות הם היו שותים תה 
לם ואז אני התחלתי לשתות יותר מכ, או קפה

כך ראיתי שיכולים -אחר. לםווצעקתי יותר מכ
מה שראיתי , מה שזכיתי .לחיות בלי תה וקפה

הוא , ראיתי שהוא לא צריך תה, מרבי ישראל
  .חצות בלי תה בלי קפהקם ב

אני חפשתי  מצוה-כן עד הבר-וגם, נו     
ם מצוות וליראת שמים ואמת יד ולקיורק ללמ
כך באו אלי המשפחה וידידים -אחר. ואמונה

 אז ,מצוה-והשפיעו עלי ודברו אתי שנעשיתי בר
, יט או סנדלרי ח-ד איזה מלאכה ואני צריך ללמ
,  מלאכהדואני לא רוצה ללמ, לא: "ואני אמרתי

. !"רק תורה ויראת שמים, אני רוצה רק תורה
, אתה צריך פרנסה ואתה ילד: "הם אמרו לי אז

כן אתה -וגם, האבא לא יכול לתת לך נדן וכסף
אני לא : "אז אמרתי ".צריך לפרנס את הבית

ואני הייתי עקשן . !"ד שום מלאכהורוצה ללמ
: אז אמרו הם לי, גדול ולא למדתי מלאכה

הישיבה לא נותנת , ה לך פרנסהמאיפה תהי"
 ".אתה לא כשרוני, ואתה לא תהיה רב, פרנסה

לחם ומים זה השם יתברך יזמין : "אז אמרתי

ל ואתה רוצה לאכ, טוב: "הם אמרו לי אז ".לי
-אבל האשה והילדים הם גם, בסדר, לחם ומים

אני מקוה שהשם יתברך יתן : "אז אמרתי. "?כן
  ".בלחם ומיםכן תסתפק -לי אשה כזו שהיא גם

כך כשזכיתי להתקרב לרבי -ואחר     
ראיתי שהוא , יןי וספרתי לו את הענ,ישראל

כי עד אז לא ידעתי , היה נהנה מאד מזה
כך לאהבה -רק הלב שלי היה בוער כל, מברסלב
עשית טוב שלא למדת : "והוא אמר לי, לתורה
  .!"מלאכה

  
  
  

  )' אות ב- פורים -עצות המבוארות (

היינו שעל ידי . הכנה לפסחוא פורים ה  
זוכים להנצל , מצוות ושמחת פורים כראוי

וזוכים לקיים כל מצוות הפסח , מחמץ בפסח
 .כראוי
  

  
 

  )ז"ל תפילה -' בלקוטי תפילות (

ותרחם עלינו בכל דור ודור ובכל שנה  
שנזכה לשמוח מאד מאד בימי הפורים , ושנה

ונזכה , בשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה
יים מצוות קריאת המגילה בקדושה ובטהרה לק

ונזכה  להתבונן  ;  גדולה ובשמחה רבה ועצומה
גודל  עוצם  הנס הנפלא והישועה הנוראה 

ולפרסומי נסא בפני כל עם , והעצומה הזאת
ונזכה לקיים מצוות משלוח מנות איש , ועדה

ומצוות סעודת פורים , לרעהו ומתנות לאביונים
  .ה ועצומהבשלמות גדול ובשמחה רב

ונזכה לקיים מצוות השכרות של פורים   
ותעזרנו ;  כאשר  צוונו  חכמינו  זכרונם  לברכה

ותשמרנו שלא יזיק לנו השתיה והשכרות של 
ולא נזיק שום , לא בגוף ולא בנפש, פורים כלל

רק  נזכה  ,  אדם ולא שום דבר על ידי השכרות
חה  על  ידי  השכרות  של  פורים  לבא  לתוך שמ

לתוך שמחה , גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד
אשר אז מאיר הארה נפלאה ועצומה , של פורים

אשר אין דוגמתה בכל , שהוא הארת מרדכי
  ...ימות השנה 

  
,  ואזכה  להיות  שמח בכל לב...  

לשמח כל ישראל עמך , ולשמח גם אחרים
, בשמחת פורים בחדוה רבה ועצומה מאד מאד

, עתך בשמחה אמתייתנגילה ונשמחה בישו
ותקבל שעשועים , באופן שיהיה לך לנחת ולרצון

; גדולים משתייתינו ושמחותינו בפורים הקדוש
ונזכה גם עתה בכל שנה ושנה להנס הגדול 

להכניע ולגרש , והישועה הנפלאה של פורים
ולעקור ולבטל מאתנו קליפת המן עמלק 

, ולמחות שמו וזכרו מן העולם, וזוהמתו הגדולה
הר עצמנו מזוהמתו בקדושה ובטהרה ולט

  .ולהמשיך עלינו קדושת מרדכי ואסתר, גדולה
ונזכה  להמשיך  שמחת  פורים על כל  

לשמוח תמיד בך בשמחה וחדוה ,  השנה כולה
ועל ידי זה נזכה לקדושת וטהרת , רבה באמת

ונזכה . ולקדושת פסח באמת, הפרה אדומה
ויקויים בנו מקרא , להיות בשמחה תמיד

, כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו: תובשכ
צורי ' יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה

  .וגואלי

  )13:00-16:00 (050-6870043: שידוכי מצוה  /  91270 ירושלים 27100 .ד. ת  /  050-6754970 / 02-5829086 / 050-6741702
  ... ותזכו למצוות - 89-2255-7חשבון , ארבכל סניפי הדו...למען קיום העלון,בעין יפה,תרמו נא: אחים יקרים


