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וזה בחינת מצות הדלקת נרות 

כי בכלליות נקראים . וזהו בחינת הדלקת נר חנוכה, המנורה
. כל הימים אשר הצדיק חי על פני האדמה נקרא בחינת יום

כמו שכתוב במיתת , כשנסתלק הוא בחינת לילה, ואחר כך
  .' וכו·ÌÈ¯‰ˆ· ˘Ó˘‰ ‡Â· ÌÂÈישעיהו 
ן שהיה הבית המקדש שאז היה עיקר היינו כי בזמ    ����

ואז היה עיקר המשכת התורה כמו , הארת המוחין כידוע
אבל גם אז היה עיקר . 'וכוÂ˙ ‡ˆ˙ ÔÂÈˆÓ ÈÎ¯‰ שכתוב 

המשכת המוחין והתורה ביום וסמוך ללילה היו צריכין 
דהיינו  להמשיך  בחינת  שמן  , להדליק  נרות  המנורה

ו מהתורה שקיבלו להמשיכ, משחת  קודש  שהוא  הדעת
כדי שיאירו , ביום להדליק בו כל הנרות הקדושות בלילה

דהיינו  שגם  בלילה  יאיר  עלינו ,  הנרות  הקדושות  בלילה
אור התורה שקבלנו ביום על ידי שדלקנו משם הנרות 

  .הקדושות של המנורה
כי עיקר הארת נרות המנורה נמשכין מבחינת אור     ����

„ ÚÂÓ Ï‰‡· ÍÂ¯ÚÈ ˙Â„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ ıÂÁÓהתורה כמו שכתוב 
Â˙Â‡שנרות המנורה צריכין שיהיו ערוכים כנגד ארון ',  וכו

כי משם הם , העדות ששם התורה
דהיינו מהתורה , מאירין בכל לילה

  .ל" וכנשקיבלו ביום
וכן בכלליות העולם שכל ימי     ����

הצדיק הוא בחינת יום ואז עיקר 
; המשכת הדעת והתורה שהמשיך עלינו

, שהוא בחינת לילה, תוואחר הסתלקו
) שערי הגן עדן(ע "ואז נסתמו תרעין דג

אך אנו מחיין עצמנו , ונסתלק הדעת
דהיינו , בהתורה שהמשיך עלינו ביום

  .בחיים חיותו
כי הצדיקים הגדולים שהם     ����

בחינת משה הם ממשיכין חידושי 
והם ממשיכים התורה , ל"תורתם על ידי עליית הנפשות כנ

עד שיש כח ,  ונשגב כזה בשכל נפלא כזהממקום עליון נורא
שיעסקו בתורתם , בתורתם להשיב ולהחיות כל הנפשות

כי התגלות תורתם היתה על ידי שהעלות הנפשות . לנצח
ובגודל כחם העלו גם את כל הנפשות העתידין לבוא , ל"כנ

Â ‰Ù Â�˘È ¯˘‡ ˙‡ ÈÎ‡˙ ' וכוÌÎ„·Ï ÌÎ˙‡ ‡ÏÂ בבחינת 
‰Ù Â��È‡ ¯˘‡ .עד שכל מי , ה בקדושה כזאתוהמשיכו התור

, תאיר לו התורה לצאת מחשכת אפלתו,  שיעסוק בתורתם
כי על ידי עוסקו .  �¯ È˙·È˙�Ï ¯Â‡Â ÍÈ¯·„ ÈÏ‚¯Ïבבחינת 

מחמת שזאת , עיבורבהתורה חוזר ונתחדש נפשו בבחינת 
‡˙ ‡˘¯ Â�˘È התורה נמשכת מעליית התחדשות הנפשות 

  ¯˘‡ ˙‡Â ‰Ùוכו'.  
Î ‰ÓÚË ‰ÏÈÏ· ‰·ÎÈ ‡Ï ‰¯ÁÒ ·ÂË Èוזה בחינת     ����
לא  תכבה  נרו , דהיינו אחר הסתלקותו, שאפילו בלילה, �¯‰

מחמת שסחורתו דהיינו תורתו טובה מאד , לעולם  ועד
כי המשיך תורתו בשכליות ' וכוÁÒ ·ÂË ÈÎ ‰ÓÚË¯‰ בחינת 

ÏÚ ÌÈ¯Â·‚ ¯ÈÚ‰ בחינת ÌÎÁ ˙Â˘Ù� Á˜ÂÏÂ כאלה בבחינת 
 ÌÎÁראשים וכו' ן של ד"ם ושיראשי' בבחינת שין של ג' וכו '

ולא ,  תורתו  יש  לה  כח  להאיר  גם  בלילהשעל ידי זה 
  .תכבה  נרו  לעולם  ועד

) ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï-‚ ‰‡ÈˆÓÂ ‰„È·‡  '-‰ '(        

, שמעתי בשמו שסיפר    ☺☺☺☺
בירושלים יש בית  הכנסת   שמביאין  

  לשם  כל 
 לשם תיכף ותיכף שמת אחד בעולם מביאין, המתים שבעולם

כי יש מתים , ושם דנין אותו היכן יהיה מקומו, אותו המת
  . בארץ ישראל שנושאין אותן לחוץ לארץ וכן להפך כמובא

ושם באותו בית הכנסת יושבין הבית דין שדנין כל     ☺☺☺☺
ויש אחד שדנין אותו . אחד ואחד ונותנין לו מקומו הראוי לו

, ף הקלעויהיה נאבד ונשלך בכ, שלא יהיה לו שום מקום
ויש . וכשמביאין את המת לשם אזי מביאין אותו במלבושים

כגון לאחד נחסר ; אחד שחסר לו מהמלבוש שלו איזה חסרון
ויש אחד שחסר לו חלק אחד , בית יד אחד מהמלבוש שלו

שכן זוכה (וכיוצא בזה הכל לפי מעשה האדם , מכנף בגדו
ן אותו וכפי הלבושין שלו שמביאי, כידוע) ללבושין אחר מותו

  . ל"לשם כן דנין אותו ונותנין לו מקומו כנ
בלי , הביאו לשם מת אחד ערום לגמרי, פעם אחת    ☺☺☺☺

ודנו אותו שיהיה נשלך ונאבד בכף . רחמנא לצלן, שום לבוש
ובא צדיק אחד . הקלע רחמנא לצלן כי היה ערום לגמרי

ושאלו אותו . ולקח מלבוש אחד ממלבושין שלו והשליך עליו
ÂÏ Ô˙Â� ‰˙‡ ‰ÓÏ ן דשם הבית די

ÍÏ˘ ˘Â·ÏÓ?כי מדוע ,  והקפידו על זה
יתלבש זה המת וינצל על ידי לבוש 

  . שאינו שלו
‡�ÍÈ¯ˆ È : ל"השיב הצדיק הנ    ☺☺☺☺

  ÈˆÙÁ  ÊÂÁÓÏ  ˘È‡‰  ‰Ê  ÁÂÏ˘Ï
  Â˘È·Ï‰Ï  ˙Â˘¯  ÈÏ  ˘È  ‰Ê  ÏÈ·˘·Â

ÈÏ˘ ˘Â·ÏÓ·  . וכי לא ראיתם שלפעמים
, אחרשר גדול שולח את עבדו לאיזה שר 

. ונתעכב העבד קצת מלילך בשליחותו
ושאל אותו השר מדוע לא הלכת עדיין 

כי אין לי , השיב העבד? בשליחותי
כי . מלבוש הראוי לילך בו לאותו השר

ענה השר . הוא שר גדול ואי אפשר לילך לשם במלבוש בזוי
˜ıÂ¯Â Â˙Â‡ ˘Â·ÏÂ È˘Â·ÏÓÓ „Á‡ ˘Â·ÏÓ ‰¯‰Ó Á : ואמר

È˙ÂÁÈÏ˘· ¯˘‰Ï ‰¯‰Ó .  
על , כך מחמת שאני צריך לשלוח זה המת בשליחותי    ☺☺☺☺

כן אני נותן לו אחד ממלבושין שלי והציל הצדיק את המת 
וסיפר זאת לענין עוצם כח הצדיק . מעונש המר של כף הקלע

  ).בעולם האמת(האמת להציל אנשיו בעלמא דקשוט 

)  Ú·Â ÏÁ ¯ÙÒÓ-ÌÈ¯ÂÙÈÒ ‰ÓÎ (  
    

    

יש צדיקים שממשיכים תורה  ����
בה רק תוכחה ומוסר שאין 

אבל אין בה עצה עדין . והתעוררות לעבודת הבורא יתברך
ואף על פי שגם זה טוב . איך להגיע לזה לזכות לקיום התורה

אבל העיקר הוא אלו הצדיקים שזוכין להמשיך חדושי , מאד
שזה , תורה כאלו שיש בהם עצות נפלאות לקיום התורה

  .יא כולה עצותבחינת נבואת משה שנתן לנו את התורה שה
‡Â‡ ÏÂ„‚ „ÂÓÏ˙ Ì ל "וזה בחינת מה שנחלקו רבותינו ז ����

ÏÂ„‚ ‰˘ÚÓ ?˙Ó‡ Ì‰È�˘Â! כי מן הלימוד והתורה הזאת 
כי זה כל . שאין בה עצה רק התעוררות בודאי המעשה גדול

אבל הלימוד שהוא . כוונת התעוררות להביא לידי מעשה

     ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË                                                                                                            ˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ      



.  מה לקייםכי בלא זה לא ידע כלל, עצות הוא גדול ממעשה
  וגם  כי  הלימוד  של  תוכחת  מוסר  הוא  נמשך  רק  מהיחוד 

ועל כן מעשה גדול ממנו כי מעשה המצוות נמשך  .החיצון
  .מבחינת יחוד הפנימי

זה נמשך , אבל הלימוד שהוא בעצמו התגלות העצות ����
ועל כן , מבחינת יחוד הפנימי והוא כולל כל המצות והעצות

  .בודאי הוא גבוה יותר
גם הלימוד של תוכחת מוסר צריכין , אף על פי כן, אבל ����
כי אי אפשר לעשות יחוד הפנימי בלי המשכת הארה . מאד

  . ועל כן שניהם כאחד טובים. להמוחין מהיחוד החיצון
) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡- ˜È„ˆ -Ù "·(  

  
  

על ידי שמחת פורים במחיאת כפיים  ����
  היינו על ידי ההתחזקות בימי , וריקודים

, עד כדי ריקודים ומחיאת כפיים, ם בשמחה גדולה ורבההפורי
שזוהי ,  בנגלה ובנסתרלהמשיך על עצמו קבלת התורהזוכה 

היינו שזוכה להתעוררות . הארה נפלאה של מרדכי ואסתר
ולהבין , גדולה וחשק עצום לקיים את מצוות התורה שבנגלה

  .באמת ולקיים סודות וחכמות אמתיות שבתורת הנסתר
גם על ידי . ה לקיים מצוות ספירת העומר כראויעוד זוכ ����

להכניע את קליפת המן עמלק ימח זוכה , שמחת פורים כראוי
שהן מכונות קליפת המן , היינו התאוות ומידות רעות, שמו

מתבטלים גאווה ועבודה , ועל ידי שמחת פורים כראוי. עמלק
ולחיים , וזוכה לאמונה גדולה ולחכמה דקדושה, זרה וכפירות

ונמתקים ובטלים כל מיני דינים וגזרות רעות , ריכות ימיםוא
 .מישראל

) ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ-ÌÈ¯ÂÙ  ,‡'(  
  

    

ותעזרני ...  ����
ברחמיך 

לקיים ולקבל את ימי הפורים בשמחה 
ונזכה שימשך קדושת הארת , גדולה
קדושת מרדכי ואסתר עלינו ועל , פורים

ונזכה . זרענו ועל כל עמך בית ישראל
וות הנוהגות בפורים לקיים כל המצ

בקדושה ובטהרה ובלב טוב ובשמחה 
עד , ותתן שמחה בלבנו. גדולה

ונזכה אז להמחאת כף , שתתפשט השמחה בידינו ורגלינו
  ...ורקודין דקדושה בשמחה גדולה לשמך באמת
)‡  ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'È'(    

    

    

היינו שעל . ‰ÁÒÙÏ ‰�Îפורים הוא  ����
, ם להנצל מחמץ בפסחזוכי, ידי מצוות ושמחת פורים כראוי

   .וזוכים לקיים כל מצוות הפסח כראוי
) ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ-ÌÈ¯ÂÙ  ,·'(  

  
    

ותרחם עלינו בכל דור ודור ...  ����
שנזכה לשמוח , ובכל שנה ושנה

, מאד מאד בימי הפורים בשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה
ונזכה לקיים מצוות קריאת המגילה בקדושה ובטהרה גדולה 

ונזכה  להתבונן  גודל  עוצם  הנס ;  ועצומהובשמחה רבה 
ולפרסומי נסא בפני , הנפלא והישועה הנוראה והעצומה הזאת

Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ˙Â�Ó ÁÂÏ˘Ó ונזכה לקיים מצוות , כל עם ועדה
ÌÈ�ÂÈ·‡Ï ˙Â�˙ÓÂ , ומצוותÌÈ¯ÂÙ ˙„ÂÚÒ בשלמות גדול 

‰˘Ï˘ ˙Â¯Î ונזכה לקיים מצוות ; ובשמחה רבה ועצומה
  ÌÈ¯ÂÙותעזרנו ;  נו  חכמינו  זכרונם  לברכהכאשר  צוו

לא , ותשמרנו שלא יזיק לנו השתיה והשכרות של פורים כלל

ולא נזיק שום אדם ולא שום דבר על ידי , בגוף ולא בנפש
רק  נזכה  על  ידי  השכרות  של  פורים  לבא  לתוך ,  השכרות

לתוך שמחה של , שמחה  גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד
 מאיר הארה נפלאה ועצומה שהוא הארת אשר אז, פורים
  ...אשר אין דוגמתה בכל ימות השנה , מרדכי
, ולשמח גם אחרים,  ואזכה  להיות  שמח בכל לב...  ����

לשמח כל ישראל עמך בשמחת פורים בחדוה רבה ועצומה מאד 
באופן שיהיה , נגילה ונשמחה בישועתך בשמחה אמתיית, מאד

גדולים משתייתינו ותקבל שעשועים , לך לנחת ולרצון
ונזכה גם עתה בכל שנה ושנה ; ושמחותינו בפורים הקדוש

להכניע ולגרש , להנס הגדול והישועה הנפלאה של פורים
, ולעקור ולבטל מאתנו קליפת המן עמלק וזוהמתו הגדולה

ולטהר עצמנו מזוהמתו בקדושה , ולמחות שמו וזכרו מן העולם
  .דכי ואסתרולהמשיך עלינו קדושת מר, ובטהרה גדולה

,  ונזכה  להמשיך  שמחת  פורים על כל השנה כולה    ����
ועל ידי זה נזכה , לשמוח תמיד בך בשמחה וחדוה רבה באמת

ונזכה . ולקדושת פסח באמת, לקדושת וטהרת הפרה אדומה
ÁÓ˘È Â· ÈÎ : ויקויים בנו מקרא שכתוב, להיות בשמחה תמיד

Â�ÁË· Â˘„˜ Ì˘· ÈÎ Â�·Ï ,Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È È·Ï ÔÂÈ‚‰
‰ ÍÈ�ÙÏ 'ÈÏ‡Â‚Â È¯Âˆ.  

)· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜ÈÏ ,'Ï ‰ÏÈÙ˙"Ê(  
  

    

, כל מה שהדין גדול ביותר    ����
וגודל     .צריכין להמשיך חסד גדול ביותר להמתיקו ולבטלו

אי אפשר לבטל כי , דורותינו אלה, הדינים והחושך של זמננו
ואין תקנה , אם על ידי ריבוי החסד הנמשך בכח הצדיק האמת

  .אם בגודל כח הצדיקלזה כי 
וכל , הכל נברא בשביל הצדיק    ����

מראש ועד , החיות של כל העולמות
, הכל נמשך רק על ידי הצדיק, סוף

  .שהוא עיקר ושורש הכל
עיקר התגברות היצר הרע     ����

הוא על ידי מחלוקת וזה , והכפירות
עיקר עסקם והשתדלותם של תלמידי 

לבלבל ולעקם , שידין יהודאין, חכמים
ולהתלבש ,  ישראל להרבות מחלוקתלב

שמכניסין , עצמן במצוות הרבה שלהם
בלב כל הנוטה אחריהם שחבירו נטה 

באלו הטעיות הסברות , מהאמת ושהוא שונא לו וכיוצא
  .ועל כן מצוה גדולה להודפו ולרודפו עד הנפש, מזוייפות שלהם

מתגברין עצמן השדין יהודאין לומדים , והעיקר    ����
עד שנתעקם לבם על הכשרים , אינם שלמיםותלמידי חכמים ש

כי חותרים , האמיתיים ומתירים ומצווים להודפם ולרודפם
עד שנעשה אצלם מצוה ', למצוא בהם חסרונות ופגמים וכו

  .לרודפם חינם
, ˘„ È„Â‰Èת ראשי תיבות "ח ר"וזה למי מדנים למי שי    ����

  ...שממנו כל המדנים והריב והמחלוקת
)· ÏÁ‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'-¯ ·˙ÎÓ "‚(  

  

  

שמעתי מפיו  ����
‡�È : הקדוש שאמר

ÌÂ˘‰ ˙ÙÈÏ˜Î ÈÏÚ ÔÈÓÂ„ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ÏÎ ¯ÓÂÏ ÂÈ˘ÎÚ ÏÂÎÈ .
ıÂÁ‰ ÈÏ ÔÈ‡˘ ˜¯ ,¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ È�È‡ ¯·„ ÈˆÁÂ.  

כל חכמי ישראל דומין עלי : פרוש כי בן עזאי אמר ����
ואמר הוא זכרונו לברכה , כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה

רק שאין לו החוץ , ל"הם דומין לפניו כנשיש לו כח לומר זאת ש
  .והבן, לומר עליו חוץ מזה

רק שאין יכול לגמור , גם נראה מכוונתו שיש לו בזה ענין ����
  .על כן אינו רוצה לאמרו, ל בשלמות"המאמר הנ

)Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ„‚ ,¯"ˆ(  
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