áìñøáî ïîçð éáø ìù
Ï"ˆÊ ,‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ '¯ Ô· ¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È '¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ

...‡Â‰È·‡Â ·„ ÔÂ¯‰‡ È· ÂÁ˜ÈÂ
)('Â ,'‚ ‰È·¯Â ‰È¯Ù - ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ

ועל כן ,נדב ואביהוא שנכנסו להקטיר
קטורת ולא אינסיבו ) (Â˙Á˙‰על כן
נענשו במיתה כי הבירור והיחוד הנעשה
על ידי הקטורת המשמחת לב הוא בחינת
הנ"ל שמהפכין היגון ואנחה לשמחה
כנ"ל ,שזהו בחינת חתונה בחינת זיווג
דקדושה ‰Á‡Â ÔÂ‚È‰ ÍÂÙ‰ÏÂ ¯¯·Ï È„Î
 ‰ÁÓ˘Ï ‰˘‡‰· ÊÁ‡‰כנ"ל.
ועל כן ,נדב ואביהוא שפגמו בזה ,כי לא
רצו לישא אשה כי היו אנשים גדולים
צדיקים נוראים וקדושים מאוד והיו
רוצים להיות דבקים בה' יתברך בשמחה
גדולה מאוד תמיד ולא רצו לצאת לחוץ
לפי שעה אל היגון ואנחה להכניסו לתוך
השמחה  -שזהו בחינת המצווה לישא
אשה כנ"ל  -כי לא רצו להוריד עצמן
לשם להפוך היגון ואנחה לשמחה.

)(ÌÈ¯ÂÙÈÒ ‰ÓÎ - Ú·Â ÏÁ ¯ÙÒÓ

אמר ]רבינו הקדוש[ משל ,לענין אנשים
הידועים ,הנכנסים אצלו שהם חכמים
בעיניהם ,וספרו לפניו כמה מעשיות של
שטות הנמצאים בספריהם ,אמר·Â¯˜· :
‰È‰È ‡Ï ‰¯‰ÓÂ Ï˜ ÈÎ ÏÎ‰ ÌÏˆ‡ ‰ÏÎÈ
!¯ÙÒÏ ‰Ó Ì‰Ï
ואמר משל נאה מה שמספרים מאחד
שפגע בו גזלן ,ורצה לגזלו .ושאל אותו
הגזלן ?˙ÂÚÓ ÍÏ ˘È :השיבÈ‡„Â· ÈÏ ˘È :
‡˙ !È˘Ù ÏÈ·˘· ÔÂÓÓ‰ ÏÎ ÍÏ Ôוגזל
אותו הגזלן.
אחר כך ,אמר זה הנגזל אל הגזלןÍÈ‡ :
‡·„Â Ú È˙ÈÈ‰ ÈÎ ,ÔÂÓÓ ÈÏ· È˙È·Ï ‡Â
Ì˜È¯ ‡Â·‡ ÍÈ‡ ‰˙ÚÂ ,ÔÓÊ ÍÎ ÏÎ È˙È·Ó

אבל פגמו בזה ,כי אין שלמות הקדושה
והשמחה כי אם על ידי זה דייקא כנ"ל,
ועל כן נענשו על ידי הקטורת ,כי עליית
הקדושה של הקטורת ,אי אפשר כי אם
מי שהוא נשוי ,שעל ידי זה יש לו כח
להעלות הקדושה מעמקי הקליפות ולברר
היגון ואנחה לשמחה  -שזהו בחינת
מצוות נשואין ,בחינת ˜·Ï ÁÓ˘È ˙¯ÂË
וכנ"ל.
ועל כן ,נענשו במיתה ,כי היגון ואנחה
הוא סטרא דמותא כנ"ל ,כי על המת
רחמנא ליצלן מתאבלין ומתמררין ביגון
ואנחה ,רחמנא ליצלן .ומחמת שלא היו
נשואים ולא זכו להפוך היגון ואנחה
לשמחה ,על כן נתאחזה בהם המיתה
הנמשכת משם בעת שנכנסו להקטיר
קטורת ,שאז צריכין גם כן לעשות בחינה
זאת להעלות היגון ואנחה להפכה
לשמחה .אבל הם ,לא היה להם כח לזה
בגין דלא אינסיבו ) ,(Â˙Á˙‰ ‡Ï˘ ÈÙÓועל
כן נענשו דייקא על ידי זה.
כי ,כשרוצין לברר הקדושה מעמקי
הקליפות ,ואין לו כח לזה מחמת שפגם
בזה כנ"ל ,על כן הם מתגרים ומתגברים,
חס ושלום ,ועל כן נענשו במיתה על ידי
הקטורת ,כי לא היה להם כח להפוך
היגון ואנחה לשמחה בגין דלא אינסיבו
) ,(Â˙Á˙‰ ‡Ï˘ ÈÙÓועל כן נסתלקו על ידי
זה ,כנ"ל.

)(Á"¯ ·˙ÎÓ -'· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ

להודיע לפאר ולפרסם ולהאיר אות
האמת בעולם ,שהוא הצדיק האמת ,אור
האורות ,המאיר עינינו גם במחשכים
שיש עכשיו בעולם בדור החושך הזה...
החושב מחשבות ותחבולות ,להודיע
ולהאיר אור האמת בעולם ,שהוא הצדיק
האמת ,אור האורות ,המאיר עינינו באור
התגלות אלקותו גם במחשכים המרורים
שיש עכשיו בעולם ,ומשבר ומכניע...

)(„"ˆ - ˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ

גודל מעלת קברי הצדיקים ,כי שם
יכולים הכל להתתקן ,אפילו מי שהוא
בין שני הס"מ ,חס ושלום ,יכול הצדיק
הגדול להוציאו משם ,כשבאים על קברו
הקדוש ורוצים לחזור בתשובה שלמה.
כי מיתת הצדיק הגדול גבוה ונעלה ונשגב
מאד; ואז דייקא הוא מתגבר בכל כחו
לגמור מה שצריך לגמור ,לטובת נפשות
ישראל.

‰È‰˙˘ ÍÓÓ ˘˜·Ó È‡ ÔÎ· ?È˙È·Ï
ÈÏ˘ Ú·ÂÎ‰ ˙‡ ÍÏ˘ ‰Ù¯˘ ‰˜· ‰¯ÂÓ
 !ÔÏÊ‚ È· Ú‚Ù˘ ¯ÎÈ ‰È‰È˘ È„Îוכן עשה
הגזלן.
אחר כך ,ביקש ממנו עוד שיירה באיזה
מקומות אחרים; בסוף ,השיב הגזלןÔÈ‡ :
] ¯ÈÂÂÏÈÙ „ÂÚ ÈÏאבק שרפה-פצצה[ .ואז
כשהשיב שאין לו עוד פילוויר ,ענה
הנגזל‡Â· ¯ÈÂÂÏÈÙ „ÂÚ ÍÏ ÔÈ‡˘ ‰˙Ú :
 ...!Ô‡ÎÏותפס אותו בערפו ,וקרא לסיעתו
והתגבר על הגזלן ונצחו.
והנמשל מובן להשומעים שעמדו באותו
המעמד כשספר זאת.

)(Ê"ˆ¯ ,Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ„‚ - Ô"¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ

אמר לאחד,ÈÏˆ‡ ÌÈ˙·Â˘˘ ÌÈ˙·˘‰ :
ÌÈÓÚÙ ‰Ú·˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ·ÂËÂ ÌÈÏÂ„‚ Ì‰
˙.˙·˘Ï ˙·˘Ó ˙ÈÚ

כי מיתת הצדיק הוא בבחינת תפילה
בבחינת דין שמתפלל הבעל כח הגדול
והסטרא אחרא בולעת אותה; והתפילה,
מחמת שהיא קדושה מאד ויצאה מבעל
כח גדול ,על כן אין כח להסטרא אחרא
לבלוע אותה לגמרי.
רק אדרבא ,התפילה עומדת לה בצוארה,
עד שהסטרא אחרא מוכרחת על ידי זה
להקיא ולהוציא ולהחזיר כל הקדושות
שבלעה ,אף גם עצמות חיותה ממש.
וזה סוד התקונים והברורים הנפלאים
הנעשים עד עתה ,על ידי מיתת עשרה
הרוגי מלכות ,כמובן בכתבים ]של האר"י
ז"ל[.
ובאמת ,מיתת כל הצדיקים היא בחינת
מסירת נפש על קידוש השם ,בפרט מיתת
הצדיקים שבחוץ לארץ ,שהכל הוא כענין
התפילה בבחינת דין ,שמוסרים גופם
שיהיה נקבר בחוץ לארץ ,ששם שליטת
הסטרא אחרא ,ונדמה להסטרא אחרא
שהיא בולעת את הגוף הקדוש הזה ,אבל
זה הגוף הקדוש הוא בעל כח גדול ,ועומד

להסטרא אחרא בצווארה ,עד שמוכרחת
על ידי זה להקיא הקאות הרבה מקרבה
ומבטנה ,עד שיגמור הצדיק מה שהתחיל,
כי גם בחייו עסק כל ימיו בזה ומסר נפשו
בשביל זה.
אך אחר הסתלקותו אז אינו פוסק
מלעסוק בעבודה הקדושה הזאת ,עד
שיגמור הכל לטובה כרצונו.
ועל כן ,שם ,על קברו הקדוש ,יכול כל
אחד להתתקן ,אפילו הגרוע שבגרועים;
אם יזכה לבוא לשם בחייו ,ויבקש
ויתפלל שם על תיקון נפשו.
וזה גם עניין העשרה קפיטל תהלים
]תיקון הכללי,·"Ó ,‡"Ó ,·"Ï ,Ê"Ë :
"["˜ ,Ê"Ï˜ ,‰"˜ ,'ˆ ,Ê"Ú ,Ë
שנתייסדו לומר שם ,עיין פנים )לקוטי
הלכות  -הלכות חול המועד ד'  -אות
י"ד(.

המעשה אשר נעשה תחת השמש ,עתה
בדור הזה בעניין ספריו הקדושים.
ואי אפשר לשער ולבאר אפילו מה שבלבי
בזה ,מכל שכן וכל שכן מה שנעלם ממני
גם כן ,כי מאד עמוק עמוק העסק הזה
וכל עניין המחלקת הזה אשר לא היתה
כמוהו מעולם ,ואנחנו לא נדע מה נעשה
כי עליך עינינו ,וכתבתי זאת למען תבין
מזה כמה אתם צריכים להתחזק
ולהתעורר בכל יום מחדש ,אחרי אשר
זכינו לידע מעט מאמתת האמת וכו'.
ברוך אלקינו אשר עזרנו עד כה להאיר
עינינו באור האורות כזה ,ואם לא הגדלת
השמחה בפורים העבר כאשר כתבת ,אף
על פי כן תשמח נפשך מעתה בכל יום
בפרט בימים הללו ימי אדר וניסן שהם
ישועת ישראל ועוסקים במצוות הרבה...
דברי אביך ,המצפה לשמוע כל טוב
מאתכם ומעתיר בעדכם.
˙·ÏÒ¯·Ó Ô

)(‚"Ò ·˙ÎÓ - ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ ¯ÙÒÓ

יתברך ביותר כשישתדל לשוב ולהתקרב
אליו יתברך ,כי זה עיקר כבודו יתברך
כנ"ל.
לפי הכבוד שמכבד את יראי השם ,כן
עולה הכבוד לשרשו .ועיקר הדבר,
שייכבד יראי השם בלב שלם ,ועל-ידי-זה
משלים פגמי היראה וזוכה לשלום.

)(„"È ‰ÏÈÙ˙ ,'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ

קומה בעזרתי ותן בלבי שאחוס על כבודך
הגדול והקדוש ,ועל כבוד נפשי ורוחי
ונשמתי ,כי בעוונותינו הרבים דל כבודנו,
כי לא חסנו על כבודך ועל כבודנו ובזינו
את נפשנו מאד ,עד אשר נפלו חלקי
כבודנו ,בעומק זלזול הגלות מאד .דל
כבודנו בגוים ושקצונו כטומאת הנידה.
וראה את עמך ישׂראל מרודים מאד בכלל
ובפרט.
ועזרני שאזכה להעלות הכבוד לשרשו,
שהוא היראה .ותשפיע עלי יראתך
הקדושה ,שאזכה ליראה מפניך תמיד,
ליראה את השם הנכבד והנורא הזה.

·¯.·"ˆ˜˙ ÈÈÓ˘ '„ ÌÂÈ Ì˘‰ ÍÂ
שלום לאהובי בני חביבי מורנו הרב יצחק
נרו יאיר .מכתבך קבלתי ,והנה מוסר
כתב זה בא ממרחק והביא אגרת וידיעה
ברורה מאחיו של רבי מרדכי נרו יאיר
כאשר תראו בעיניכם ,לכו חזו מפעלות
ה' ,וכבר מסרתי לו מכתבי בלי חתימה
מטעם הכמוס ,גם ספרים ,השם יתברך
יזכני שיפוצו מעינותיו חוצה להיטיב
מטובו לכל העולם.
שכולם צריכין להנות מתורתו אשר כל
העולמות ,בפרט זה העולם ,תלוי בו וכו',
והשם יתברך ירחם עלינו ועל כל ישראל;
ויקויים ˙˙ ,·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôשיתגלה
האמת בעולם ,כי לא דבר ריק הוא כל

)('‰-'„ ,„Â·Î - ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ

עיקר כבוד השם יתברך הוא,
כשהרחוקים ביותר מקרבין את עצמן
להשם יתברך ,כי אז אסתלק והתייקר
שמא דקודשא-בריך-הוא עלא ותתא,
ונתגדל כבודו יתברך מאד.
על-כן צריך כל אדם להשתדל מאד לקרב
הרחוקים להשם יתברך .גם אין לאדם
לומר :איך אני יכול להתקרב להשם
יתברך ,ואני רחוק כל-כך על-ידי רבוי
מעשיי הרעים? כי אדרבא ,כל מה שהוא
רחוק ביותר ,יתגדל על-ידו כבוד השם

ותעזרני להגיע ליראה בשלמות ,ליראת
הרוממות באמת .ותזכנו ברחמיך הרבים
לכבד יראי ה' באמת ובלב שלם ,שנזכה
לבטל עצמנו באמת נגדם ,וליתן להם כל
הכבוד באמת ובלב שלם ,באופן שייתקן
על ידינו פגמי היראה ,ונזכה ליראה
בשלמות בלי פגם כלל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב'‰ ˙‡ Â‡¯È :
˜„ .ÂÈ‡¯ÈÏ ¯ÂÒÁÓ ÔÈ‡ ÈÎ ÂÈ˘Âונזכה על-
ידי זה לשלמות אמתי ,ואזכה שיהיה
שלום בעצמיי ,ותרפאני רפואת הנפש
ורפואת הגוף ,באופן שאזכה להיות שלם
בשלמות אמתי ,בלי שום מום ופגם.
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