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הכבוד הוא בחינת אם כלחי,כיהוא
שורשכלהנפשותכולם.ועלכןכשזוכין
לקבל ולהמשיך הכבוד בשלמות ,אזי
הכבוד מביא נפשות חדשות .אך
לפעמיםכשבאכבודחדשלהאדם,ואין
זוכין להמשיך ולקבל הכבוד בשלמות,
אזי הוא אוסף אליו נפשות ,חס ושלום,
ונסתלקיןעלידיזהנפשות,חסושלום.
 ועל כן בכל עת שרצה ה' יתברך
להגדיל הכבוד דקדושה ,אך עדיין לא
היה זמן הגאולה בשלמות ,היה בהכרח
שיימותונפשותישראלעלקידושה'.
 וזה בחינת ונקדש בכבודי ,הנאמר
בהקמת המשכן ,כי עיקר הכבוד
דקדושה ,בחינת התגלות כבוד ה' ,היה
במשכן ובית המקדש ,כמו שכתוב:
וכבודה'מלאאתהמשכן,וכן:וכבודה'
מלא את הבית .אך מחמת שגם אז לא
נתתקן עדיין חטא העגל ,ולא נתתקן
עדייןבחינתהכבודבשלמות,מזהנמשך
שבזמןשבאהכבודלישראלבעתהקמת
המשכן,נאספואזאלהכבודשנינפשות
קדושות מאוד ,שהם נדב ואביהוא
שנסתלקו אז ,כי הכבוד אספם אליו,
בחינתכבודה'יאספך.
 וזה בחינת ונקדש בכבודי ,שנאמר
עלהסתלקותנדבואביהוא,בעתהקמת
המשכן.
 ומזה נמשך גם מיתת עזא בעת
שנשא דוד את הארון למקומו ,ומזה
נמשך גם כן מה שקודם שנתגלה מקום
הבית המקדש בימי דוד ,ששם עיקר
היהתחילהד ֶבר
ֵ
התגלותכבודויתברך,
גדול ונאספו כמה אלפים נפשות
מישראל ,וכל זה מחמת שלא נתתקן
עדייןהכבודבשלמות.
 ואז יש אחיזה עדיין להדינים
והסטרא דמותא בהכבוד ,חס ושלום.
ועל כן בעת שבא כבוד גדול ,מתגברים
הם אז ,חס ושלום ,וגורמים שיסתלקו
נפשותאלהכבוד.
 ומזה נמשך ההריגה הגדולה,
שנהרגוכמהאלפיםנפשותמישראלעל
קדושת שמו יתברך בשנת ת"ח ,כידוע,
וזהדייקאמחמתשהיהאזעתהפקידה
שיבוא משיח ,דהיינו שיחזור הכבוד
לישראלבשלמות,כמובאבזוהרהקדוש
מהפקידה והישועה הגדולה שהתנבאו
התנאים הקדמונים על פקידת שנת
ת"ח.
 ומחמת שעדיין לא נתברר הכבוד
בשלמות ,ולא זכו אז לישראל לקבל
הארתהישועההגדולהוהתגלותהכבוד
שהיה צריך להתגלות אז בשלמות ,על
כן אסף אליו הכבוד אז כמה אלפים
נפשות שנהרגו על קידוש ה' ,שזה
בחינתכבודה'יאספך.


 ובאמת גם זו לטובה ,וזה בעצמו
היה הכנה גדולה לגאולה שלימה
העתידה לבוא במהרה בימינו ,כי כל
הנפשות שנהרגו ומתו על קידוש ה'
מיום החרבן עד היום ,כולם מנויים
וספורים אצלו יתברך ,ועל ידי כולם
נתרבה ונתגדל ונתכבד ונתקדש שמו
יתברך ביותר ,כי בזמן הגלות עיקר
הגדלת שמו יתברך הוא על ידי המתים
ונהרגיםעלקדושתה'.
 והנפשותאלוהנהרגיםעלקדושת
ה' ,שהוא למען כבוד שמו יתברך ,הם
נאספין ונכללין תכף בכבודו יתברך,
בבחינת כבוד ה' יאספך ,ודייקא על ידי
אלו הקדושים נשלם ונתתקן ונתרבה
ונתגדל הכבוד דקדושה בשלמות ,ועל
ידיזהבעצמונזכהשיבואעלינובמהרה
בימינו הכבוד לטובה ויביא לנו נפשות
חדשותרבות,בבחינתהקטןיהיהלאלף

והצעיר לגוי עצום ,אני ה' בעתה
אחישנה,וזהיהיהעלידיהכבודהגדול
שיקבלו ישראל בעת הגאולה במהרה
בימינו ,שאז יגדל מאוד כבוד ה' וכבוד
ישראל ,וכמבואר בפסוקים רבים מגודל
הפלגתהכבודשיהיהאזלישראל.
 ואזיהיהקיבוץגלויותעלידיגודל
הכבוד שיבוא לישראל ,כי הכבוד הוא
שורש הנפשות ,ולשם נמשכין ובאין כל
הנפשות,וזהבחינתגודלקיבוץהנפשות
בימי המשיח ,כמו שכתוב :הביאי בני
מרחוק ובנותי מקצה הארץ ,כל הנקרא
בשמיולכבודיבראתיו,כיקיבוץנפשות
ישראל בבחינת :הביאי בני מרחוק וכו',
יהיה על ידי גודל הכבוד שיהיה
לישראל אז ,שעל ידי זה יהיו נמשכין
ונקראים כולם אל הכבוד ,ויחזרו
ויתקבצו לתוך ארץ ישראל וירושלים,
ששםעיקרכבודה',ואזיבואהכבודלנו
עםכמהנפשות,ועלידיזהירבוישראל
אזמאוד,כמושכתוב:הקטןיהיהלאלף
וכו' כנ"ל ,כי כשבא הכבוד לטובה,
נמשכיןכמהנפשותחדשותעלידוכנ"ל
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☺ פעםאחתעמדלפניו]לפניר'נתן
זצ"ל[ ,ר' נחמן בן ר' יודיל ליב שהיה
איש כשר וירא וחרד לדבר ה' ,ועסק
יומם ולילה בתורה ותפלה ובביתו אין
לחם ושמלה כי היה עני גדול ,ואשתו
היתה רעה וכעסנית ,והיתה מקללת
אותותמיד.
☺ ועמד לפניו פעם אחת ,ביום
חמישי ,שלא היה לו עדיין על צרכי
שבת ,ועוד איש אחד עמד אז לפניו,
והתחיל זה האיש להתאנח על ר' נחמן
הנ"ל ,על גודל עניותו ודחקו העצום ,כי
היהלורחמנותגדולעליו.
☺ וגער בו מוהרנ"ת ז"ל ,ואמר לו
בלשון תמה :עליו אתה מתאנח? שקם
בחצותלילה,ועסקמאזועדהנהבתורה
ותפלה ובקשות ותחנונים ,וגם הוא עני
ובעל יסורים ,ויש לו אשה רעה ,אשר
על ידי כל זה לא יראה פני גיהנם
)ערובין מא(? אשרי לו ואשרי חלקו
לעולמיעדוכו'!
☺ הלא ,על הנגיד משה וכו' יש
סעדת הצהרים
ֻ
להתאנח ,אשר אכל
בהרחבה גדולה ,וגם שתה אחר כך יין
טוב,גםשכבעצמולישןאחרכך)ועבר
עליו מה שעבר כידוע( ,עליו יש
להתאנח ,כי מי יודע כמה שנים יהיה
מכרחלהזדכךבענשיםקשיםומרים,עד
ֻ
אשר יזדכך ויצטרף מזֻהמת העולם הזה
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 וזה מבשרי אחזה אלוק מבשרי
דייקא על ידי בשר הגוף יחזה אלוק
היינו השגות אלקות היינו שהאדם
בגופו יראה ויחזה השגות עליונות
שהנשמהמשגתתמיד.
 אבל כשיש לגוף עזות מבחינת
והכלבים עזי נפש שהוא עז וחזק
בהתאוות אין הנשמה יכולה לסמוך
עצמה ולהתקרב להגוף להודיע לו
מההשגות שלה ,וצריך לזה עזות
דקדושה ,היינו קולות ,וכל הקולות הן
שלצעקההןשלאנחההןקולשופרהן
קול זמרה הם בחינת עזות בבחיבת הן
יתן בקולו קול עוז )- '· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ
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 בלילה ,אז הוא עיקר הזמן של
בינו לבין
ֹ
להתבודד
ֹ
התבודדות ,דהיינו
ֹ
ׂשיחתו לפני ה' יתברך,
ֹ
נו ,לפרש
קו ֹ
ֹ
לחפׂשהרוחטובה,
ֹ
לׂשיחעםלבבו,
ֹ








בו עדיין,
בות שיש ֹ
טו ֹ
ֹ
דות
הנק ֹ
ֻ
דהיינו
ךלבו
ֹ
עדשישפ
ֹ
לבררםמתוךהרוחרעה,
ֹ
נכח פני ה' .ועל-ידי-זה יזכה
כמים ֹ
לׂשמחה ולהכניע המדמה ,שמשם כל
לזכר
לזכרוןֹ  ,
ֹ
תאוות; ועל-ידי-זה יזכה
ֹ
תמידבעלמאדאתיולחשבבכלעתעל
ֹ
לעולם הבא ,עד
ֹ
האחרון
ֹ
פו
וסו ֹ
ֹ
תכליתו
ֹ
שיזכהלשובאליויתברךבאמת.
או
ֹ
 כשאדם מתפלל בדבקות
נופל
ֹ
מתבודד כראוי ,ובאמצע הוא
ֹ
ממדרגתו ,זה נמשך מפגם האמונה ,ואז
ֹ
ויתביישבעצמו
ֹ
בקרבו
ֹ
רלבו
ֹ
צריךשישב
עלשנפלמשמיםלארץוירחםעלעצמו,
ֹ
יחזר
ֹ
עד שיתאנח ,ועל-ידי האנחה
למדרגתו).('Ë-'Á ˙Â„„Â·˙‰ -˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï
ֹ

יודע רזי
עולם ,אתה ֹ
נו של ֹ
רבו ֹ
 ֹ  ...
אתהחופׂש
ֹ
לםותעלומותסתריכלחי,
ֹ
עו
ֹ
כליות ולב .אתה
ֹ
ובוחן
ֹ
כל חדרי בטן
כיאיןלישוםסמיכהותקוהלטוב
ֹ
יודע
ֹ
אמתי ונצחי ,כי אם על-ידי מה שאני
מפרשׂשיחתילפניךבעלהרחמים,אבל
ואתהיודע
ֹ
לפניךנגלוכלתעלומותלב,
ֹ
בעצמו ,כי
ֹ
כמה קשה וכבד עלי גם זה
תימזהמאד,
ֹ
נעיםאו
ֹ
תיומו
ֹ
מבלבליםאו
ֹ
הגדולה,
ֹ
ואפילו אם לפעמים ,בחמלתך
שולח לי איזה דבורים ,ואני
ֹ
אתה
מתחיל לפרש ׂשיחתי ולבי המר לפניך,
בתוך כך נסתם לבבי באמצע הדבור,
ֹ
משתומם ,כמי שנתאלם
ֹ
ואני נשאר
כןפתאםנסתלק
ֹ
כמו
בתוךדבריוממשֹ ,
ֹ
ומחשבותי
ֹ
הדבור ממני ,ולבבי אטום
לעׂשות ,כי
ֹ
יודע מה
תמהים ,ואיני ֹ
לא אפתח פי כי אתה
פתאם נאלמתי ֹ
ֹ
מטוב
ֹ
עׂשית .נאלמתי דומיה החשיתי
וכאבינעכר.
אחור ממך,
ֹ
נסוג
ֹ
כמו
ֹ
 ונדמיתי
חלילה,ואתהכמסתירפניםממני,וכבר
גלית אזנינו שכל זה נמשך על-ידי פגם
כעבודה זרה ,ועתה מה
ֹ
אמונה שנחשב
אעׂשה אבי שבשמים לכפר על כל זה,
לתקן ולכפר על כל ההרהורים
המבלבלים
ֻ
ורעיונים
ֹ
רעות
ֹ
והמחשבות
ֹ
העולים על רוחי ,ובפרט על הרהורי
ֹ
עבודה זרה שהם פגם אמונה שהם
ֹ
קשיםמהכל.
אוי מה אעׂשה שתשיב פניך אלי,
 ֹ
ואניאשובאליךבאמת.מתיאזכהלזה,
מתיאבואואראהפניאלקים.מתימתי,
ֹ
מתי אזכה לאמונה שלמה וחזקה
ונכונה ,עד שאזכה לפרש ׂשיחתי לפניך
ֹ
פניםבפנים,כאשרידבראישאלרעהו,
ולא יהיהשוםמסךהמבדילביניובינך.
ֹ
רחם עלי בעל הרחמים ,וזכני ועזרני
והושיעני שארגיל את עצמי להתאנח
ֹ

מעמק הלב באמת ,על
ֹ
גדולה
ֹ
אנחה
תיהמרבים,
ֻ
נו
ידיעו ֹ
ֹ
גודלרחוקיממךעל-
ובפרטעלפגםהאמונה,אשרעל-ידי-זה
כמו
ֹ
נסתם פי באמצע דבורי ונפלתי
משמיםלארץ.
זכנילהרגישכאביומכאוביהעצום
ֹ

באמת ,עד שאתאנח אנחה אמתיית
מעמק הלב ,ויהיה רוחי נשבר בקרבי
ֹ
שיתעוררו רחמיך
ֹ
באפן
באמתֹ  ,
ויבא ויגיע ויראה
האמתיים עלי .ויעלה ֹ
וירצהלפניךרוחיהנשברעל-ידיאנחתי
עולה לפניך שהיא
כאלו הקרבתי קרבן ֹ
באהלכפרעלהרהוריהלב.
הגדולה תפתח את ידך
ֹ
 ובחמלתך
וברצון ,ותחזירני בתשובה
ֹ
ברחמים
שלמה לפניך באמת .ועל-ידי הרוח
שאוציא והרוח שאכניס בשעת האנחה,
ֹ
גדולה
ֹ
על-ידי-זה תמשיך עלי הארה
פותח את
היוצא מפסוק ֹ
ֹ
מהשם חת"ך
רצון .ועל-ידי-זה
ֹ
ידך ומׂשביע לכל חי
תחתךותנסראתנפשיונשמתימבחינת
באחור ,ותחזירני ותשיבני אליך
ֹ
אחור
ֹ
בבחינתפניםבפנים.

תקף האמונה
ֹ
 ואזכה על-ידי
ולהתבודד
ֹ
הקדושה להתפלל ולהתחנן
ֹ
ולפרשכלׂשיחתילפניךתמידבלבשלם
נכונה ,שתהיה המחשבה
ֹ
ובמחשבה
קשורה אל דבורי התפלה בקשר אמיץ
וחזק בלי שום פניה ובלי שום נטיה אל
ושלום .ויהיו כל דברי
ֹ
הצד כלל חס
וׂשחותיעמךפניםאלפנים,כאשרידבר
ֹ
איש אל רעהו .פה אל פה אדבר עמך
אתכלאשרעםלבבי.ואשפךאתנפשי
כמיםנוכחפניךה'.
ֹ
 ואספר לפניך את כל לבי ברחמים
ותחנונים ,בדברי חן ורצוי ופיוס ,בלב
נשבר ונדכא באמת ,כבןהמתחטאלפני
אביו ,עד אשר יכמרו רחמיך עלי ויהמו
מעיך על גדל רחוקי ממך עד הנה.
להושיעני ישועה שלמה
ֹ
ותתחיל מעתה
ואמתיית לנצח ,שאזכה מעתה לשוב
ותוליכני
אליך באמת בשלמותֹ  .
ולא
ותדריכני באמתך בכל עת ורגעֹ  ,
נךימיןוׂשמאל.
ֹ
דמרצו
ֹ
אסורעו
ֹ
ותחמלותרחםעלי כרחמיהאבעל
ֹ

ותושיעני בכל-עת בכל מיני
הבןֹ  .
ישועות ,ותקרבני בכל מיני התקרבות
ֹ
נסוג ממך תחיינו ובשמך
ֹ
ולא
לנצחֹ  ,
צבאות השיבנו האר
ֹ
נקרא .ה' אלקים
לעולםאמןואמן
פניך ונושעה .ברוך ה'  ֹ
).(Á"ˆ ,'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï

 כלמהשהצדיקעולהלמעלהיתרה
וממשיךמקיפיםעליוניםיותר,הואיכול
להאיר ביותר בדרי מטה בחינת הדעת
שלמלאכלהארץכבודו.
 ולפעמים ,מתגברים הפגמים של
ישראל כל כך ,עד שגם הצדיק הגדול
בעוצם השגתו ,אי אפשר להאיר להם
הדעתהאמת,כיאםעלידיהסתלקותו,
כיהואמכרחלעלותבעליות
ֻ
חסושלום,
גדולות כל כך )בשביל תיקון נפשות
ישראל( ,שאי אפשר לעלות לשם
כשהואמלבשבגוףעדייןבזההעולם.
ֻ
מכרח להסתלק ,ואז
 ועל כן ,הוא ֻ
עולהלמקוםשעולהלמקוםעליוןונורא
מאד ,ומשם מאיר לתלמידיו הדעת
האמת,עדשידעוהכל-אפילוהנופלים
והירודים מאד  -כי מלא כל הארץ
כבודו ,עד שישובו אליו יתברך באמת
עלידיזה.
 וזהבחינתמהשאמרורבותינוז"ל:
מיתתצדיקיםמכפרת.
 ומבחינהזונמשךבחינתהסתלקות
משהרבנו,עליוהשלום,כיעלידיפגמי
ישראל ,והעיקר על ידי המחלוקות
והנסיונות ,לא היו יכולין ליכנס לארץ
ישראל ,ששם עיקר התגלות הדעת
הנ"ל ,כי אם על ידי הסתלקות משה,
ואז עלה ונכלל בבחינת רעוא דרעוין
]רצון שברצונות[ ,תכלית המדרגה
העליונה .ומשם ,האיר לתלמידו יהושע
בחינת הלימוד של מלא כל הארץ
כבודו,שזהבעצמובחינתיהושעבחינת
השגתהתלמידשהואבחינתהתחזקות.
 וזה בחינת וצו את יהושע וחזקהו.
ונאמר אותו חזק כי הוא ינחילנה .כי
דייקאאחרהסתלקותמשה,זכהיהושע
להכניס את ישראל לארץ; ובזה פעל
לדורות ,שאפילו בעקבות משיחא,
בתוקף התגברות הסטרא אחרא ,עד
שיהיומכרחיםהצדיקיםאמתיים,שהם
ֻ
בחינת משה ,להסתלק מן העולם ,חס
ושלום ,שזהו הצרה הגדולה מכל
הצרות,כמושאמרורבותינוז"לשקולה
מיתת הצדיקים כפלים כחרבן בית
המקדש.
 ועלכן,באמת,צריכיןלבכותולקונן
על זה הרבה ,בכל יום ,בחצות לילה,
ומכלשכןביןהמצרים.
 אך ,אף על פי כן ,ואתה מרום
לעולם ה' ,כי דייקא על ידי זה ,תצמח
הישועהוהגאלה,ויתהפךאבלנולששון,
ֻ
כי גדולים צדיקים במיתתם יותר
מבחייהם .כי דייקא על ידי הסתלקותם,
ממשיכין הארה גדולה לתלמידיהם ,עד
שעלידיזהתהיההגאלה)‡- ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
ֻ
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