
 

עלו! 
תס"ד

" במספר שמות ... תפקדו אות). 
(לקוטי הלכות % פסח % הלכה ג') 

בכל מקו. שיש מניי2, יש חסרו2, כי אי2 שלמות כי א. 
למעלה מהמניי2, שהוא אצל ה' יתבר7, שהוא כביכול למעלה מ2 
המניי2, בחינת: לפני אחד מה אתה סופר? וש. עיקר השלמות. 

 
" אבל אחר הבריאה, שש. מתחיל המניי2, ש. יש חסרו2, 

כי עיקר הבריאה הייתה על%ידי חסרו2, על%ידי שנתצמצ. 
ונחסר האור, שבלא זה לא היה אפשר לברא את העול. כידוע; 
ותכ; אחר הבריאה, שאז מתחיל המניי2, מתחיל החסרו2. וכל 
מה שנתרחק בחינת אחר4הבריאה מקוד)4הבריאה, ונתרבה 

המניי2 יותר ויותר, נתרבה החסרו2 יותר ויותר, כי במקו. שיש 
מניי2 יש חסרו2. 

 
" למשל, כשאחד רוצה למנות מאה, 

נמצא שהוא הול7 ומונה מאחד עד מאה 
להשלי. חסרונו, כי לעת%עתה חסר לו 

להשלי. מניינו עד מאה כפי רצונו; א7 
תכ; כשמגיע למאה, חסר לו יותר 
ויותר עד מאתי.. וזה בחינת: מי שיש 

לו מנה מבקש מאתי) וכו'. 
 

" כי, כשהאד. נופל בתאוות 
ונופל, חס ושלו., תחת המניי2, אי אפשר 

לו להשלי. חסרונו לעול., כי כל מה 
שהמניי2 מתרבה ביותר, הרי נתרחק מאחד 

ביותר, ואזי נתרחק מ2 השלמות ביותר, כי אי2 
שלמות כי א. אצל ה' יתבר7, שהוא כביכול למעלה מהמניי2; 
וא; על פי שנדמה לו מתחילה שכשישלי. מניינו עד מאה 

וכיוצא, אז ישלי. חסרונו, אבל באמת אינו כ2, כנראה בחוש. 
 

" כי עיקר שלמות החסרונות הוא על ידי רוח חיי) 
דק דשה, שנמש7 מ2 התורה ומה' יתבר7, אבל שלמות 

החסרונות של תאוות של האד., ה. רק בבחינת רוח סערה, 
שהוא רק לשעתו. 

 
" כמו כ2, כשממלא תאוותו, ה2 בממו2 ה2 בשאר תאוות, 

הוא רק בזו הרגע קצת, ותכ; חסר לו ביותר, בבחינת יש לו 
מנה, רוצה מאתי). וכ2 לעניי2 אכילה כתיב: ובט! רשעי) 

תחסר, כי כל מה שרוצה להשלי. חסרו2 תאוותו בריבוי 
מעדני. ומאכלי., על ידי זה מתגברת התאווה ביותר וחסר לו 
ביותר, וכ2 הוא ג. כ2 לעניי2 שאר התאוות, כמו שאמרו רז"ל. 

 
" וכל זה מחמת הנזכר לעיל, כי כל מי שנופל, חס ושלו., 

תחת המניי2, ורוצה להשלי. חסרונו על ידי שירבה במספר 
ומניי2, אזי אי אפשר לו להשלי. חסרונו לעול., כי כל מה 

שהמספר מתרבה, הוא נתרחק מ2 האחד ביותר ונתרחק 
מהשלמות, ועל כ2 חסר לו יותר כנ"ל; וזה בחינת וחסרו! לא 

יוכל להמנות. 

" ומי שמקושר בה' יתבר7,  ומקשר אחר%הבריאה [שהוא 
בחינת מניי2] לקוד)4הבריאה [שהוא למעלה מהמניי2] אזי 

נשל. חסרונו,  כי ממשי7 חיות מחי החיי),  שש. שלמות כל 
החסרונות.  ועל כ2 כלליות נפשות ישראל נקראי. נפש אחד, כי 

כל אחד מישראל מקושר בו יתבר7 וממשי7 רוח%חיי. מחי 
החיי),  וכל מה שנתרבי2 ישראל ביותר, ה. ממשיכי2 רוח 

החיי. ביותר,  ונכללי2 יותר באחדותו יתבר7,  ועל כ2 כל ישראל 
חשובי. כאחד % כי כול. כלולי., על%ידי הרוח%חיי., בו 

יתבר7. 
 

 

 
(לקוטי מוהר"2 קצד) 

☺ פע. אחת שאלו המתנגדי. את מוהרנ"ת 
ז"ל: מה יהיה א. יפסקו לכ. גיהנ.? ענה 

ואמר: א. יפסקו לי גיהנ., אני אומר ש. 
תורה מלקוטי מוהר"2 (או מעשה), 

ויבואו כל הצדיקי. מג%2עד2 לשמוע, 
ויהיה נעשה ש. הג%2עד2. 

 
 

 

 

(עצות המבוארות % שבועות, ד'%ה') 

 $  טבילת מקוה בשבועות הוא תיקו2 
גדול, ועל ידי זה נמש7 דעת גדול, ונמשכי. 

חסדי. רבי. וגדולי.. 
 כי הרחמי. ה. כפי הדעת, ומכוו2 שבשבועות נמש7 דעת 

גדול מאד, על כ2 יורדי. ובאי. מלמעלה חסדי. גדולי. 
ורחמי. רבי.. 

 אשרי האיש שזוכה לקבל שבועות בקדושה ובכשרות, 
ובפרט הטבילה במקוה, שהיא בוודאי מצוה גדולה מאד. 

 ועל ידי הטבילה בשבועות, וקבלת היו. טוב כראוי, זוכי. 
לקדושת שבועות. 

 מקוה של שבועות מרמזת ג. על קדושת שער החמישי., 
מחמישי. שערי בינה, שמש. נמש7 קדושה וטהרה על ישראל, 

בשבועות. 
  

 $  בשבועות מקבלי. את התורה. היינו שביו. זה נמש7 
בכל שנה ושנה ידיעה חדשה, לדעת ולהבי2 עצות לקיו. התורה, 

שזה עיקר קבלת התורה. 
 וכפי מה שכל אד. מרבה בתפילה לה' יתבר7 עבור קיו. 

התורה, וכפי מה שכל אד. מתחזק ברצונות ובכיסופי. ונכס; 
לקיו. התורה, כ2 הוא זוכה מדי שנה בשנה לקבל בחג השבועות 
דעת גדול, שנמש7 מ2 השמי. לקיו. התורה, שזה עיקר קבלתה 

[כ7 מבואר בלקוטי הלכות]. 
  

ג. אפשר לקבל ביו. טוב שבועות חיות חדשה, ולהמשי7 
רפואה לריאה... 

חג 
שבועות
שמח 
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(לקוטי תפילות א', נ"ו) 

%  ... ועזרנו וזכנו והושיענו, שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל 
עת, על ידי טבילת מקוה, ונזכה להמשי7 עלינו טהרה וק>דשה 

גדולה, על ידי טבילת המקוה, לטהר עצמנו מכל ה>טמאות מכל 
החטאי. והעוונות והפשעי., שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפני7, 

מנעורינו עד היו. הזה, ולהמשי7 עלינו ק>דשה גדולה, על ידי 
המקוה הקדושה. 

 
%  ותשפיע עלינו, על ידי זה, דעת גדול ורחמי. רבי., ותת2 

לנו כוח; ותעזרנו שנזכה להמתיק, על ידי טבילת המקוה, כל 
הדיני. שבעול., מעלינו ומעל זרעינו ומעל כל עמ7 בית ישראל, 

ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות, על ידי זה, ותושיע לנו 
תמיד, על ידי טבילת המקוה הקדושה והנוראה מאד, ויקויי. 

מקרא שכתוב: מקוה ישראל ה' 4 מושיעו בעת צרה. 
 

%  ותזכנו להמשי7 עלינו ק>דשת המקוה של חג השבועות 
הקדוש, שהוא זמ2 מת2 תורתנו, שאז נתקרבו ישראל אלי7, וזכו 

>כלנו  לקבל את התורה הקדושה, על ידי טבילת המקוה, ונזכה 
בחג השבועות לטבל עצמנו במקוה העליונה, במקוה של 

שער החמישי. של הק>דשה, שהוא רחמי. גדולי. 
ורבי., וחסד עליו2 ודעת גדול מאד. 

 
%  ותעזרנו, שנזכה להמשי7 עלינו ק>דשת 

>כלה, ונזכה  המקוה הזאת, בכל השנה 
לטהר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת 

>טמאה,  מהרה מחמשי. שערי 
וִלכנוס בתו7 החמישי. שערי ק>דשה, 

ויקויי. בנו מהרה מקרא שכתוב: 
וזרקתי עליכ) מי) טהורי) וטהרת), מכל 

:טמאותיכ) ומכל גלוליכ) אטהר אתכ). 
 
  

 

(אוצר היראה % צדקה וגמילות חסדי., ח') 

& בודאי הש. יתבר7 יכול לפרנס העניי. ולית2 לה. כל 
טוב בעצמו, א7 עיקר מצוות הצדקה היא מחמת שהממו2 כבר 

ביד העשיר ובידו לעשות בו כרצונו, והוא מתגבר בבחירתו ונות2 
מכיסו לצדקה, זה יקר מאד אצל הש. יתבר7, כי על ידי זה 

ממשי7 חסדי. בעול.. וזהו רצונו יתבר7 שב2 אד. הבעל 
בחירה ימשי7 החסד לעול., על ידי הצדקה שנות2 להעני 

בבחירתו, ובכל זה רואי2 גודל כח הבחירה. 
 
 
 

(מספר ִא ֵ<י הנחל א' % מכתב ב') 

' ב"ה, ט' שבט תשי"ח. טבריא.  
לכבוד מר זלמ2 שזר הטוב והנעי., ברכת חיי. ושלו. רב.  

שלשו. שלחתי לו מטעמי. טובי. אשר אהבה נפשו, 
ואקווה שירגיש בה. נעימות רבה. ג. עכשיו שולח לו מתנה 

טובה מבית גנזיו של רבינו בבת עינינו נחל נובע מקור חכמה, 
זכר צדיק לברכה. 

' עיקר ביאת המשיח הוא לגלות האמת בעול., וזה עיקר 
הגאולה. כי עכשיו האמת בגלות גדולה, וכל אחד אומר שאצלו 

האמת. 
' אמת ושקר ה. בחינת מל7 ועבד, ומחמת התגברות 

השקר נחל; ב2 המל7 בב2 העבד עד שסברו על ב2 העבד שהוא ב2 
המל7. ועל ב2 המל7 להיפ7, כמבואר בסיפורי מעשיות. ועיקר 
ביטול השקר והתגלות האמת הוא על ידי שמבטל עצמו מכל 

וכל עד שהוא בבחינת עפר ממש, בבחינת ונפשי כעפר לכל 
תהיה. שהכל גדל מ2 האר@, וכל הדברי. והבריות נמשכי. אל 

האר@. ואי אפשר שיתרחקו מהאר@ א. לא על ידי כח המכריח, 
היינו על ידי שיש מי שמכריח הדבר ונוטלו ממקומו באר@ 

ומרחיקו ממנה. וכפי כח המכריח כ2 נתרחק הדבר מהאר@. 
ואחר כ7 כשנפסק כח המכריח, חוזר הדבר לאר@. 

 
' כי האר@ יש לה כח המוש7 ומושכת כל הדברי. לעצמה. 

כי א. לאו לא היו יכולי. להתקיי. עליה. כי היה ראוי ליפול 
ממנה מחמת שהיא כדורית וכל בני העול. עומדי. סביבה 

כידוע. א7 שיש לה כח המוש7 וכו'. 
 

' ויש צדיק אמיתי שהוא יסוד העול., וכל הדברי. 
עומדי. עליו. וזה הצדיק היחיד בעול. הוא עניו ושפל ומשי. 

עצמו כעפר, ועל ידי זה יש לו כח המוש7 להמשי7 כל העול. 
אליו לקרב. לה' יתבר7 ולתורתו הקדושה. והנה היה ראוי 

שיימשכו כל בני אד. לזה הצדיק שהוא בחינת עפר שיש לו כח 
המוש7 כנזכר לעיל. א7 על ידי כח המכריח מפסיקי. 

ומרחיקי. ממנו. היינו שיש בני אד. שעל ידי דיבור. 
ומעשיה. ה. מכריחי. את בני האד. להרחיק. מהצדיק 

הנזכר לעיל, וכפי כח המכריח כ2 מרחיק מהצדיק. 
ועיקר כח המכריח הוא על ידי גאוה וגסות הרוח 

ורדיפת כבוד, שמתיירא שיהיה נפחת כבודו 
ויתבזה כשיתקרב אל האמת. 

 
' על כ2 כל מי שרוצה לידע האמת 

לאמיתו, ישפיל דעתו באמת, ויזכור 
פחיתותו ושפלותו באמת. וכל מה 
שעבר עליו מעודו. וכשירגיש שפלותו 

באמת אז בוודאי תתגלה לו האמת, ויתגבר 
כח המוש7 על כח המכריח. ויהיה נמש7 

בזריזות גדולה להצדיק האמיתי (ועיי2 ליקוטי 
מורינו הרב רבינו נחמ2, חלק א, סימ2 ע'). 

 
דרישת שלו. לבבית לו והנלווי. אליו, וברכת בריאות בגו; 

ונפש. ישראל דב אודסר. טבריא 
 

 

 

(תקמ"א) 

) שמעתי ממנו, שאמר שברכה שנוהגי2 לבר7 את עצמ2 
אצל גדולי. וחשובי. הוא דבר יקר מאד, וטוב להשתדל לבר7 

את עצמו אצל כול.. 
 

 
 

(אוצר היראה % ברית, ל"ז) 

( צריכי2 לזהר מאד לקדש את עצמו בשעת הזווג, כי כל 
העול. תלוי בזה, כי כל העול. לא נברא אלא בשביל כבודו 

יתבר7, ועיקר התגלות כבודו יתבר7 הוא על%ידי הולדה שנולדי2 
ונתרבי2 בני%אד., שבה. תלוי עיקר הכבוד. ועל%כ2 כשמקדש 
עצמו אז ומכוו2 להוליד ב2 שיגדל כבודו יתבר7, אזי נמש7 על 

הוולד רוח קדושה וזוכה שיהיו בני. כשרי., שיתגדל כבודו 
יתבר7 על%יד., ואזי הוא מקיי. כל העול. על%ידי%זה; וכ2 

להפ7, חס ושלו., אזי נולדי. בני. שאינ. הגוני., ואי2 כבודו 
יתבר7 נתגדל על%יד.. ועל%כ2 זה שלא קידש עצמו אז וגר. כל 

>כלו, כי עיקר קיו. העול.  זה, הרי הוא כאילו מחריב העול. 
הוא על%ידי הכבוד כנ"ל, ועיקר הכבוד תלוי דייקא בהולדה 

כנ"ל (הלכות כבוד אב%וא., הלכה כ', אות א'). 
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