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" ועל פני כל הע% אכבד ... 
(אוצר היראה % כבוד, כ"ב) 

הכבוד הוא בחינת א% כל חי, כי הוא שורש כל הנפשות 
כול7. ועל כ5 כשזוכי5 לקבל ולהמשי3 הכבוד בשלמות, אזי 
הכבוד מביא נפשות חדשות. א3 לפעמי7, כשבא כבוד חדש 

להאד7, ואי5 זוכי5 להמשי3 ולקבל הכבוד בשלמות, אזי הוא 
אוס9 אליו נפשות, חס ושלו7, ונסתלקי5 על ידי זה נפשות, חס 

ושלו7. 
 

" ועל כ5, בכל עת שרצה הש7 יתבר3 להגדיל הכבוד 
דקדושה, א3 עדיי5 לא היה זמ5 הגאולה בשלמות, היה בהכרח 
שיימותו נפשות ישראל על קידוש הש7. וזה בחינת ונקדש 
בכבודי, הנאמר בהקמת המשכ5, כי עיקר הכבוד דקדושה, 
בחינת התגלות כבוד הש7, היה במשכ5 ובית המקדש, כמו 

שכתוב: וכבוד ה' מלא את המשכ0, וכ5: וכבוד ה' 
מלא את הבית. א3, מחמת שג7 אז לא נתתק5 

עדיי5 חטא העגל, ולא נתתק5 עדיי5 בחינת 
הכבוד בשלמות, מזה נמש3 שבזמ5 שבא 

הכבוד לישראל בעת הקמת המשכ5, 
נאספו אז אל הכבוד שני נפשות 
קדושות מאד, שה7 נדב ואביהוא 
שנסתלקו אז, כי הכבוד אספ7 אליו, 

בחינת כבוד ה' יאספ3. 
 

" וזה בחינת ונקדש בכבודי, 
שנאמר על הסתלקות נדב ואביהוא, בעת 

הקמת המשכ5. ומזה נמש3 ג7 מיתת עזא בעת 
שנשא דוד את הארו5 למקומו, ומזה נמש3 ג7 כ5 

מה שקוד7 שנתגלה מקו7 הבית המקדש בימי דוד, שש7 
עיקר התגלות כבודו יתבר3, היה תחילה ֵדֶבר גדול, ונאספו כמה 
אלפי7 נפשות מישראל, וכל זה מחמת שלא נתתק5 עדיי5 הכבוד 

בשלמות. 
 

" ואז יש אחיזה עדיי5 להדיני7 והסטרא דמותא בהכבוד, 
חס ושלו7. ועל כ5 בעת שבא כבוד גדול, מתגברי7 ה7 אז, חס 

ושלו7, וגורמי7 שיסתלקו נפשות אל הכבוד. 
 

" ומזה נמש3 ההריגה הגדולה, שנהרגו כמה אלפי7 נפשות 
מישראל על קדושת שמו יתבר3 בשנת ת"ח, כידוע; וזה דייקא 

מחמת שהיה אז עת הפקידה שיבוא משיח, דהיינו שיחזור 
הכבוד לישראל בשלמות, כמובא בזוהר הקדוש מהפקידה 

והישועה הגדולה שהתנבאו התנאי7 הקדמוני7 על פקידת שנת 
ת"ח. 

 
" ומחמת שעדיי5 לא נתברר הכבוד בשלמות, ולא זכו אז 
לישראל לקבל הארת הישועה הגדולה והתגלות הכבוד שהיה 
צרי3 להתגלות אז בשלמות, על כ5 אס9 אליו הכבוד אז כמה 

אלפי7 נפשות שנהרגו על קידוש הש7, שזה בחינת כבוד ה' 
יאספ3. 

" ובאמת ג7 זו לטובה, וזה בעצמו היה הכנה גדולה 
לגאולה שלימה העתידה לבוא במהרה בימינו, כי כל הנפשות 

שנהרגו ומתו על קידוש הש7 מיו7 החורב5 עד היו7, כול7 
מנויי7 וספורי7 אצלו יתבר3, ועל ידי כול7 נתרבה ונתגדל 

ונתכבד ונתקדש שמו יתבר3 ביותר, כי בזמ5 הגלות עיקר הגדלת 
שמו יתבר3 הוא על ידי המתי7 ונהרגי7 על קדושת הש7. 

 
" והנפשות אלו הנהרגי7 על קדושת הש7, שהוא למע5 

כבוד שמו יתבר3, ה7 נאספי5 ונכללי5 תכ9 בכבודו יתבר3, 
בבחינת כבוד ה' יאספ3, ודייקא על ידי אלו הקדושי7 נשל7 
ונתתק5 ונתרבה ונתגדל הכבוד דקדושה בשלמות, ועל ידי זה 
בעצמו נזכה שיבוא עלינו במהרה בימינו הכבוד לטובה ויביא 

לנו נפשות חדשות רבות, בבחינת הקט0 יהיה לאל8 והצעיר לגוי 
עצו%, אני ה' בעתה אחישנה, וזה יהיה על ידי הכבוד הגדול 
שיקבלו ישראל בעת הגאולה במהרה בימינו, שאז 
יגדל מאד כבוד הש7 וכבוד ישראל, וכמבואר 

בפסוקי7 רבי7 מגודל הפלגת הכבוד שיהיה 
אז לישראל. 

 
" ואז יהיה קיבו< גלויות על ידי גודל 
הכבוד שיבוא לישראל, כי הכבוד הוא 

שורש הנפשות, ולש7 נמשכי5 ובאי5 כל 
הנפשות; וזה בחינת גודל קיבו< 

הנפשות בימי המשיח, כמו שכתוב: 
הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה האר:, 

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, כי 
קיבו< נפשות ישראל בבחינת: הביאי בני 

מרחוק וכו', יהיה על ידי גודל הכבוד שיהיה 
לישראל אז, שעל ידי זה יהיו נמשכי5 ונקראי7 כול7 אל 
הכבוד, ויחזרו ויתקבצו לתו3 אר< ישראל וירושלי7, שש7 

עיקר כבוד ה', ואז יבוא הכבוד לנו ע7 כמה נפשות, ועל ידי זה 
ירבו ישראל אז מאד, כמו שכתוב: הקט0 יהיה לאל8 וכו' כנ"ל, 

כי כשבא הכבוד לטובה, נמשכי5 כמה נפשות חדשות על ידו 
כנ"ל (לקוטי הלכות % חובל בחבירו ג' % אותיות ז' ח'). 

 

 

 
(לקוטי מוהר"5 קצד) 

☺ מי שרוצה כבוד, הוא שוטה. כי למשל, שר גדול שלח פקיד 
לעיר אחד מהעירות שלו למקו7 רחוק, והפקיד הנ"ל לקח 

לעצמו ש7 כל הכבוד, כי הערלי7 לא ידעו שהוא עבד השר, 
וסברו שהוא בעצמו השר, וכשהיו צריכי7 אליו היו נופלי7 לפני 
רגליו, ונותני7 לו כל הכבוד, והיו קוראי7 אותו ע7 כל הכינויי7 

של כבוד השייכי7 להשר. פע7 אחד בא השר בעצמו לש7, ובא 
הפקיד לפניו, ושאל לו על עסקי המדינה ומדוע אלו הערלי7 

אינ7 עובדי7 עבודת7. וקרא לשוטר אחד, ושאל אותו השר על 
עסק העיר, והערל השוטר לא הכיר את השר, רק את הפקיד. 

ותכ9 נפל לרגלי הפקיד, וחלק לו כל הכבוד השיי3 להשר, והשיב 
לו על עסק שאלתו. אזי נתהפכו פני הפקיד כשולי קדרה, 

פרשה "שמיני" - עלון מס' תנ"ט - נא לשמור על קדושת הגיליון 
 

לזכרון נצח מורינו ר' ישראל בער אודסר בן ר' אייזיק שלמה, זצ"ל
בס"ד 



ונתבייש מאד, כי אי5 בזיו5 גדול מזה, שבעיני השר נותני7 לו 
כבוד הזה. 

 
☺ כמו כ5, עיקר הכבוד הוא רק מהדיבור, כי איבר 

מהאד7, כגו5 יד, אינה יכולה לחלוק לו כבוד, כי ג7 אינו ניכר 
בהיד בעצמה תבנית האד7, וכ5 אפילו פני האד7 אינו מיוחד 
להאד7 בעצמו, כי נמצא ג7 חיה שיש לה פני אד7, כגו5 קו9, 
ואי5 זה גדר האד7; ועל כ5 אינו מקבל כבוד כי א7 מהדיבור, 

שבזה מובדל האד7 מחי. ועל כ5, מאחר שעיקר הכבוד הוא 
בהדיבור, והדיבור הוא היכל המל3, כי היכל גימטריא אדוני, 
בחינת הדיבור, כמו שכתוב (תהלי7 נא): אדוני שפתי תפתח 

(עיי5 תיקוני זוהר % תיקו5 י"ח); א7 כ5 רוצה לקבל כבוד בהיכל 
המל3, ואי5 בזיו5 גדול מזה, כידוע בחוש, שבודאי יתבייש העבד 

מאד כשיחלקו לו כבוד גדול לפני המל3, כנזכר לעיל במשל 
הנ"ל. 

 

 

 

(תקל"ו) 

$ פע7 אחת עמדו לפניו אנשיו, ובא ערל אחד מהאנשי חיל 
העכו"7 העומדי7 בינינו, ודפק על החלו5, ושאל: יש כא5 אחד 

מאנשי חיל? השיבוהו: לאו, אי5 כא5 אחד מה7! והל3 לו. 
 

$ אחר%כ3, אחר איזה שעה, חזר ובא ודפק 
על החלו5 יותר, ושאל א7 יש כא5 אחד מאנשי 

חיל. 
 

$ ענה רבנו זכרונו לברכה: כ3 הוא 
היצר הרע שלכ7! שבתחילה בא ודופק 
על האד7 וכשפוני5 ער9 ממנו ומשיבי5 
אי5 כא5 אחד מחילותיו ומסלקי5 אותו 
ואז הול3 לו, וא%9על%פי%כ5 אחר%כ3 

חוזר ובא ודופק על האד7, א%9על%פי 
שכבר סלקוהו והשיבוהו אי5 כא5 אחד 

מחילותיו, שאי5 לו ולחילותיו מקו7 כא5, 
א%9על%פי%כ5 אינו נמנע לבא עוד פע7 אחר פע7, 

וצריכי5 לגרשו בכל פע7 עד שיסתלק לגמרי. 
 

$ ועי5 במקו7 אחר מזה, שצריכי5 להיות עקש5 גדול כנגדו, 
פע7 אחר פע7, ואפילו מאה פעמי7 ויותר; ואז א7 יהיה חזק 

כנגדו כמה וכמה פעמי7, יזכה לסלקו לגמרי. 
 

 
 

(אוצר היראה % ברית, כ"ד) 

% עיקר תיקו5 העול7 ושלמותו הוא על%ידי הולדות 
הדורות, שעל%ידי%זה ממשיכי5 התגלות אלקותו יתבר3 מדור 

לדור. וכל מה שנתרבי5 בני%ישראל מדור לדור, על%ידי%זה הוא 
תיקו5 הבריאה שיוצאת בכל פע7 בשלמות יותר מכח אל הפועל. 

ומחמת שקד7 שמוציאי5 מכח אל הפועל, בהכרח לשבור 
מניעות גדולות, ועל%כ5 הבעל%דבר מתגבר ומשתטח ומתגרה 

מאד בהאד7 בעני5 זה דייקא. 
 

% וזה בחינת ערלה דחפיא על ברית, שזה בחינת כל 
הקליפות שמה7 כל המניעות המתגרי7 בעני5 זה דייקא, מחמת 
שעל%ידי%זה עיקר תיקו5 יציאת הבריאה כולה מכח אל הפועל. 

ועל%כ5 תכ9 שנולד התינוק, ביו7 שמיני ללדתו צריכי5 לחתו3 
הערלה ולקרוע עור הפריעה עד שתתגלה העטרה, היינו לבטל 

ולשבר כל אלו הקליפות והמניעות החופי5 את קדושת הברית. 

% א3, א%9על%פי%כ5, מחמת שלאו כל אד7 זוכה לשמירת 
הברית בשלמות, על%כ5 עיקר תיקו5 שלמות הבריאה הוא רק 

על%ידי הצדיק%האמת שזוכה לשמירת הברית בתכלית השלמות 
שאי5 שלמות אחריו, ועל%ידו עיקר התיקו5 של כל אחד ואחד 

בפרטיות ג%7כ5; א3 הקליפות והמניעות מתגברי5 על זה בעצמו 
ג%7כ5, היינו שרוצי5 להסתיר ולהעלי7 אור הצדיק האמת, שזה 

ג%7כ5 בחינת ערלה דחפיא על ברית%קודש. על%כ5 באמת אי 
אפשר להתקרב אל הצדיק%האמת ולראות אורו הגדול כי%א7 

על%ידי שישבר כל המניעות במסירת%נפש ממש, ולסבול בשביל 
זה שפיכות%דמי7 הרבה וצער גדול, כמו ממש צער התינוק 

בשעת חיתו3 ופריעה, ואז זוכה להתקרב אל הצדיק ולראות 
אור האמת ולזכות על%ידו לתכלית השלמות. 

 
 

 

(אוצר היראה % צדיק, רפ"ז) 

& גודל המעלה והזכות שאי5 לו שיעור, של אות7 האנשי7 
הזוכי7 ליל3 ברגליה7 דייקא להקביל פני רב7, כי עיקר 

ההליכה אל הרב הוא כדי לזכות על ידו להשגות אלקות; כי 
צריכי5 להשתדל בזה מאד לבקש אחר רבי הגו5 ואמתי כזה, 

שיוכל להאיר ג7 בו השגת אלקות על ידי צמצומי7, שה7 
בחינת החכמה תתאה בחינת רגלי0, ובפרט שהתלמיד בכללו 
אפילו הראש שלו שהוא בחינת השכל העליו5 שלו, 

הוא ג7 כ5 בחינת רגלי5 נגד בחינת חכמה 
תתאה, בחינת רגלי5 של הרב האמת. 

 
& על כ5 צריכי5 ליל3 ברגליו דייקא, 

בכדי לתק5 בחינת הרגלי5 בחינת 
חכמה תתאה בחינת הצמצומי7 

והסיבובי7, שאי אפשר לזכות 
להשגות אלקות כי א7 על ידי זה. 

 
& וזה ג7 כ5 מה שמובא, שכשישראל 

עלו לרגלי7 שלוש פעמי7 בשנה, היו 
הולכי5 על פי רוב ברגליה7 דייקא, כי עיקר 
מצוות עליית רגלי7 היה ג7 כ5 בשביל זה, בכדי 

להמשי3 חיות אל החכמה תתאה מאור הפני7 המאיר 
בשלוש רגלי7, ועל כ5 נאמר בשבח7 מה יפו פעמי3 בנעלי% 
דייקא, על ש7 שהיו הולכי7 לירושלי7 ברגליה7 במנעלי7. 

 

 

 

(לקוטי עצות % ספירת העומר, א'%ב') 

' על%ידי שמחת פורי7 בהמחאת כ9 וריקודי5, על%ידי%זה 
זוכי5 לקיי7 מצוות ספירת העומר בשלמות, ועל ידי זה זוכי5 
לקבלת התורה בנגלה ובנסתר (לקוטי מוהר"5 א', סימ5 י'). 

' כל מה שהעול7 מדברי7 בכל ימי הספירה, ה7 מדברי7 
רק מהספירה של אותו היו7; ומי שהוא מבי5, יכול לשמוע 

ולידע זאת; א7 יטה אזנו היטב לספורי דבריה7, ישמע שה7 
מדברי7 רק מהספירה של אותו היו7 (ש7, סימ5 קפ"ב). 

 
 
 

(לקוטי תפילות א', י') 

) ... וזכני ברחמי3 הרבי7, לקיי7 מצוות ספירת העומר 
בקדושה ובטהרה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, ע7 כל פרטיה 

ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויי7 בה. ועל ידי זה 
נזכה להכניע ולשבר ולעקור ולבטל קליפת המ5 עמלק מ5 

העול7. 
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אחינו בית ישראל 
 

תרמו נא, בעין יפה, 
להוצאות העלון 

של רבינו הקדוש 
 

רבי נחמן מברסלב 
 

תזכו למצוות 


