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 ואם   יאמר   אדם   מי   אני   ומה   אני   ספון   שאתפלל   על   הגלות   ועל   ירושלים   וכו',   המפני   תפלתי   יכנסו   הגליות   ותצמח   הישועה?   תשובתו   בצדו,   כאותה  
 ששנינו   (סנהדרין   ל"ח):   לפיכך   נברא   אדם   יחידי   כדי   שכל   אחד   יאמר   בשבילי   נברא   העולם,   וכבר   נחת   רוח   הוא   לפניו   יתברך   שיהיו   בניו   מבקשים  

 ומתפללים   על   זאת,   ואף   שלא   תעשה   בקשתם   מפני   שלא   הגיע   הזמן   או   מאיזה   טעם   שיהיה,   הנה   הם   עשו   את   שלהם   והקב"ה   שמח   בזה.   ועל   העדר   זה  
 הדבר   התרעם   הנביא   (ישעיה   נ"ט):   וירא   כי   אין   איש   וישתומם   כי   אין   מפגיע,   ואמר   (שם   ס"ג):   ואביט   ואין   עוזר   ואשתומם   ואין   סומך,   ואמר   (ירמיה  

 ל'):   ציון   היא   דורש   אין   לה,   ופי'   ז"ל   (סוכה   מ"א):   מכלל   דבעיא   דרישה.   הרי   כאן   שחייבים   אנחנו   בזה,   ואין   לנו   ליפטר   מפני   מיעוט   כחנו,   כי   על  
 כיוצא   בזה   שנינו   (אבות   פ"ג):   לא   עליך   המלאכה   לגמור   ואי   אתה   בן   חורין   ליבטל   הימנה,   ואמר   עוד   הנביא   (ישעיה   נ"א):   אין   מנהל   לה   מכל   בנים  

 ילדה   ואין   מחזיק   בידה   מכל   בנים   גדלה.   ואמר   (שם   מ'):   כל   הבשר   חציר   וכל   חסדו   כציץ   השדה,   ופי'   ז"ל   (תיקונים):   שכל   חסד   שעושים   לעצמם   הם  
 עושים   לטובת   נפשם   ולהנאתם,   ואינם   מתכוונים   לכונה   השלמה   הזאת,   ולא   מבקשים   על   עילוי   הכבוד   וגאולתן   של   ישראל,   שהרי   אי   אפשר   לכבוד  
 העליון   להתרבות   אלא   בגאולתן   של   ישראל   וברבוי   כבודם   שזה   תלוי   בזה   באמת,   וכמו   שכתב   בתד"א   שהזכרתי   ומתאנח   על   כבודו   של   הקב"ה   ועל  

 כבודן   של   ישראל.  

 נמצאת   למד   שב'   דברים   יש   בענין   זה,   אחד   הכונה   בכל   מצוה   ועבודה   שתהיה   לעילוי   כבודו   של   מקום   במה   שבריותיו   עושים   נחת   רוח   לפניו,   ועוד  
  הצער   והבקשה   על   עילוי   כבודו   של   ישראל   ושלותן.   

 ואמנם   עוד   עיקר   שני   יש   בכונת   החסידות,   והוא   טובת   הדור,   שהנה   ראוי   לכל   חסיד   שיתכוין   במעשיו   לטובת   דורו   כולו,   לזכות   אותם   ולהגן   עליהם.  
 והוא   ענין   הכתוב   (ישעיה   ג'):   "אמרו   צדיק   כי   טוב   כי   פרי   מעלליהם   יאכלו",   שכל   הדור   אוכל   מפירותיו,   וכן   אמרו   חז"ל   (ב"ב   ט"ו):   היש   בה   עץ   אם  

  יש   מי   שמגין   על   דורו   כעץ,   ותראה   שזהו   רצונו   של   מקום   שיהיו   חסידי   ישראל   מזכים   ומכפרים   על   כל   שאר   המדריגות   שבהם.   
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