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הלכות חנוכה הלכה א
ִסיָמן כ"ה.(  ָלא )ּבְ ְוָיא ְלַחּבָ ָלא ׁשַ ְתִחיל ַאֲחֵוי ָלן ְמָנא ּדְ ֲאָמר ַהּמַ ּמַ נּו ּבַ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ה. ַעל ּפִ ִעְנַין ֲחֻנּכָ
ם, ְוַלֲעלֹות  ּלָ ֲאוֹות ּכֻ ֵהם ַהּתַ ֲהִמּיּות, ׁשֶ הּוא ּכַֹח ַהּבַ ה, ׁשֶ ל ָאָדם ְלהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְמַדּמֶ ִריְך ּכָ ּצָ ׁשֶ

ֶכל, ַע"ש. ֶאל ַהּשֵ

ִנית ּכַֹח  ט ׁשֵ ֵ ּשׁ א, ֲאַזי ִמְתּפַ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ חֹוֵזר ַלֲעלֹות ִמּדַ ׁשֶ ה ּכְ ר ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ְך, ֲאִפּלּו ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ַהְינּו  ת ַהּבֹוֵרא, ּדְ ֻדּלַ ּלּות ּגְ ְלּבּוִלים, ְוָצִריְך ַלֲחזֹר ּוְלַהְכִניָעם, ְוַהְכָנָעה הּוא ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ה ְוָכל ַהּבִ ַהְמַדּמֶ
יִרין  ן ַמְזּכִ ה ִליִציָרה, ַעל ּכֵ ּיָ ֵדי ַלֲעלֹות ֵמֲעׂשִ הּוא ּכְ מֹו, ׁשֶ ַנת הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבׁשְ ּוָ ְצָדָקה, ַעּי"ש. ְוֶזהּו ּכַ

ֵדי ְלַהְכִניָען, ַע"ש.  ת ַהּבֹוֵרא ּכְ ֻדּלַ ּגְ

המבואר במאמר אחוי לן )לקו"מ סי' כ"ה( שעיקר מלחמת האדם נגד היצר הרע הוא שיוציא 
עצמו מהמדמה ויעלה להשכל, ובתחילה זאת ע"י בחי' שכל בכח, היינו שעוסק לבטל שליטת 
בזה  השכל,  בכח  להשתמש  יכול  אינו  שעוד  אע"פ  שכלו,  תכונת  לקומם  ומתחיל  המדמה 
כבר נופל המדמה, וזה בחי' 'שמיר' הכח לשבר לב הקשה כאבן. ואח"כ יש להתקדם לחיות 
לאור השכל דקדושה להוציא תכונת מתיקות השכל בפועל למעשה שזה בחי' נופת צופים, 
שמרחק  מה  כל  ולשבר  להשי"ת  קרוב  להיות  השכל  בכח  להשתמש  תמיד  בזה  ולהתקדם 
ולהתקדם בזה, בכל מה שמעלה כח הלב והשכל לבחי' שכל הנקנה שזה בהירות כח השכל 
הוא מה שנשאר מהאדם לנצח, ובכל זה הרי האדם צריך להתחיל בכל פעם מחדש לעסוק 
במלחמה נגד המדמה וגם להתעורר להתקדם, והרי יש שהאדם נופל מכל זה ויש שרחוק מכל 
זה והכל ע"י מה שמתחדשים הדמיונות לבלבל המחשבה ולהגביר המדמה והתאוות, ועי"ז יש 
שנופל ממה שהתחיל, ויש שנדמה שנפל מאד ולא התחיל כלל כי חזר להמדמה ומידות הלא 
טובות שהיה בתחילה וכו', הרי באמת יש לדעת שאינו כך, כי הצלחת המלחמה לבא לעבודת 
השם להגביר כח השכל ולהשליטו על הלב והמידות הוא ע"י שמכיר האדם מה שפועל לפני 
עליו עכשיו  ומה שעובר  לעד,  קיים  לדעת שמה שזכה  ויש  כלל,  נאבד  ויודע שאינו  השם 
זאת מחמת מלחמה חדשה ושליחות חדש, שעולה למקום חדש ושם יש מלחמה חדשה והם 

שולחים לו דרכי מדמה, ואם ידע זאת יתגבר להכניע המדמה.

ועיקר הכנעת המדמה הוא ע"י זכרון גדולת הבורא שחושב בזה ואומר שירות וזמירות בבחי' 
ובזה הכח  כח הקליפות,  'הודו להשם קראו בשמו' בתחילת התפילה, לבטל  מה שאומרים 
להתעורר לזכור גדולת השם, והתגלות כח זה הוא ע"י צדקה לעני הגון, כי כח הגוונים, כח 
תפיסת האדם בציורי מציאות גדולת הבורא, תפוסים אצל האדם בממון, כי בממון קונים הכל 
ובכל דבר יש מידות ובחי' גוונים, וע"י צדקה מתגלה כח הגוונים דקדושה גדולת הבורא ככותל 

שרואים ומתפעלים ממנו, ומתבטל כח המדמה.

ומחמת קושי המלחמה בהמדמה עיקר הכנעתו ע"י שמחה ששמח תמיד שזכה לדעת ממי 
שמקרב אותו להשי"ת, וע"י מה שמעורר בהירות השכל בכח השמחה של המצות שזוכה ואור 
התורה שזכה, כי בכח שמחת המצות יצליח לשבר המדמה ולהתקדם לבנות תכונת שכלו, 
ובא להורגו להחליש דעתו כאילו לא  אע"פ שהיצר אינו מסתכל על מה שזוכה מאד מאד 
התחיל כלל, וכך מרגיש, הרי אם יתגבר בכל זה יכנס לדרכי בנין השכל, וכאשר מרים נפשו 

עי"ז גם מרים עוד נפשות וכו'.
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ֶזת  ָפִרים( ְוִהוא ְמַרּמֶ ּסְ ּמּוָבא ּבַ מֹו ׁשֶ ָנה )ּכְ ָ ל ַהּשׁ הּוא ֶהָאָרה ִראׁשֹוָנה ִמּכָ ה, ׁשֶ ִחיַנת ֲחֻנּכָ א( ְוֶזה ּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְך  ִמְתַחּנֵ ָאָדם  ׁשֶ ה,  ֲחֻנּכָ ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָהָאָדם  ִחּנּוְך  ַהְתָחַלת  ַעל 
ִמְלָחָמה  ה  ִחּלָ ִמּתְ ּלֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ י ִאם  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְלַהְתִחיל  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ַרְך,  ִיְתּבָ
ִהיא מְַלכּות עכו"ם  ה, ׁשֶ ָהָיה ֹקֶדם ֲחֻנּכָ ִחיַנת ִמְלֶחֶמת עכו"ם ׁשֶ "ל, ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ה ּכַ ר ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ּבֵ ְלׁשַ
ה, ּכַֹח  ִחיַנת ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ה ּבְ ּזֶ י ְרצֹונֹו, ׁשֶ יַח ּתֹוַרת ה' ּוְלַהֲעִביָרם ַעל ֻחּקֵ ּכִ ָרצּו ְלַהׁשְ ָעה ׁשֶ ָהְרׁשָ
מֹו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ה',  ִמּתֹוַרת  ּוְלַהֲעִבירֹו  ְלָמְנעֹו  ְורֹוֶצה  ָהָאָדם  ַעל  ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ֲהִמּיּות,  ַהּבַ
ָעה  ָהִרׁשְ ַמְלכּות  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'.  ִעיר  ַהּשָ ִפיר  וְַהּצָ ח(  ִניֵאל  )ּדָ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ּזֹוִכין ַלֲעלֹות ֶאל  ַהְינּו ׁשֶ ה, ּדְ "ל, ָאז ַמְתִחיִלין ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ ּנַ ה ּכַ ר ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ּבֵ "ל ּוְלׁשַ ַהּנַ
ִסיָמן ס(. ּוְבָכל יֹום מֹוִסיף  ְמעֹון )ּבְ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ֲאָמר ּפָ ּמַ ּמּוָבא ּבַ ִחיַנת ֵנר ַהּדֹוֵלק, ּכַ הּוא ּבְ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵ
ָכל יֹום ָויֹום,  ַנְפׁשֹו ּבְ ה ּבְ ָ י ָאסּור ַלֲעֹמד ַעל ַמְדֵרָגה ַאַחת, ַרק ָצִריְך ְלהֹוִסיף ְקֻדּשׁ ְוהֹוֵלְך, ּכִ
ר ָהִראׁשֹון  ַהּנֵ ַעם ַעל  ּפַ ָכל  ּבְ ּמֹוִסיִפין  ׁשֶ ְוֶזה  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ְוהֹוֵלְך  ְכלֹו מֹוִסיף  ׂשִ ְהֶיה  ּיִ וְׁשֶ
ֶנֶגד ַלְיָלה ִראׁשֹוָנה  ֵני ֵנרֹות ֵהם ּכְ ִני ׁשְ ֵליל ׁשֵ ְדִליק ּבְ ּמַ ׁשֶ י ּכְ ִמים, ּכִ ָכל ַהּיָ ם ּבְ ר ָהִראׁשֹון ַקּיָ ְוַהּנֵ
ל  ל ַלְיָלה ָהִראׁשֹוָנה הֹוֶלֶכת ִעם ּכָ ר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּנֵ י ְוכּו', ִנְמָצא ׁשֶ ִליׁשִ ֵליל ׁשְ ה, ְוֵכן ּבְ ִנּיָ ּוׁשְ
ל ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות, ֵמֲחַמת  ִסיָמן ס"ב( ׁשֶּכָ נּו )ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ילֹות, ֶזה ּבְ ל ַהּלֵ ל ּכָ רֹות ׁשֶ ַהּנֵ
ל  ל ָהֲעבֹודֹות ׁשֶ ׁש יֹוֵתר, ּכָ הֹוֵלְך ּוִמְתַקּדֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ְך ּכָ הּוא יֹוֵצא ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך, ְוַאַחר ּכָ ׁשֶ
ֲעִנית,  ִחיַנת ּתַ ִמים, ּבְ ל ַהּיָ ִלים ּכַֹח ֵמַהַהְתָחָלה, ְוכַֹח ַהַהְתָחָלה הֹוֶלֶכת ִעם ּכָ ִמים ְמַקּבְ ל ַהּיָ ּכָ
ּכֹוְתִבין יּו"ד  מֹו ׁשֶ ל ָהאֹוִתּיֹות, ּכְ אֹות ָהִראׁשֹוָנה הֹוֶלֶכת ִעם ּכָ ֲאחֹוַרִים, ׁשֶ ם ֲהָוָיה ּבָ ִחיַנת ׁשֵ ּבְ
ְך א"ב, ְוַאַחר  ה ַמְדִליִקין ֵנר ֶאָחד, ְוַאַחר ּכָ ְתִחּלָ ּבִ ה, ׁשֶ ִחיַנת ֵנרֹות ֲחֻנּכָ יּו"ד ק"י ְוכּו', ְוֶזה ּבְ
ִלין ּכַֹח ִמן ַהְתָחַלת  ִמים ְמַקּבְ ל ַהּיָ י ּכָ ִמים, ּכִ ל ַהּיָ ר ִראׁשֹון הֹוֶלֶכת ִעם ּכָ ּנֵ ְך אב"ג, ִנְמָצא ׁשֶ ּכָ
ל ַמה  ְך ּכָ ה, ְוַאַחר ּכָ ל ֲחֻנּכָ הּוא ֵנר ִראׁשֹון ׁשֶ ֶכל ׁשֶ ִהְתִחיל ַלֲעלֹות ֶאל ַהּשֵ ִחּנּוְך ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ
ַהַהְתָחלֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ֵמַהַהְתָחָלה,  ּכַֹח  ִלים  ְמַקּבְ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ יֹום  ָכל  ּבְ ְוהֹוֵלְך  מֹוִסיף  ְכלֹו  ּשִ ֶ ּשׁ

"ל.  ּנַ ָקׁשֹות ּכַ

ַרְך  ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ֵדי ְלַגּלֹות ּגְ ַרְך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַבח ַהּשׁ ִחיַנת ׁשֶ ה, ֶזה ּבְ ֲחֻנּכָ ל ּבַ אֹוְמִרים ַהּלֵ ְוֶזה ׁשֶ
"ל:  ּנַ א ּכַ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ רֹוִצין ַלֲעלֹות ִמּדַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ט ּבְ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּמִ ה ׁשֶ ֵדי ְלַהְכִניַע ּכַֹח ַהְמַדּמֶ מֹו, ּכְ ׁשְ

גדולה,  זה מלחמה  לפני  הרי שיש  בכסליו,  בכ"ה  וחנו  כ"ה שנצחו  חנו  הוא  איתא שחנוכה 
כאשר היה אז בימי מלכות עכו"ם יוון הרשעה ונצחום וטהרו את בית המקדש, הרי שבכל 
שנה ושנה עיקר ההתחלה הוא להכנס לחינוך זה, להתחנך לעבודת השם )ומדגיש שזה מבואר 
בספרים, ענין זה מבואר באוהב ישראל פרשת ויצא ובבת עין לחנוכה( והרי החינוך הוא להתחיל 

לקבל עול העבודה להזהר בכל מחשבה ומעשה לשבר הדמיונות של גשמיות הדבר וכל מה 
שמצער הנפש ומפיל עליו יראה ובלבול וכו', זאת התחלת בנין האדם להתגבר בבחי' שמיר 
לבקוע ההרגל ולב האבן, והרי זאת בבחי' מה שהחשמונאים יצאו ללחום נגד היונים אע"פ 
שהם היו מעטים נגד רבים מאד, כי התחילו לשבר הבהמיות וכח הבהמיות נקרא מלכות יוון, 
כאשר רואים זאת במש"כ בדניאל הצפיר והשעיר בענין הד' חיות וכו' והמכוון הוא למלכות 
יון הרי שנקרא בהמה צפיר עזים ושעיר, והרי כח הרע הבהמי הזה הוא מה שמעביר האדם 
על דעתו להפילו שאין לו חלק בהקדושה באלקי ישראל ח"ו, והאדם צריך לצאת למלחמה 

למצוא עצה.

וכאשר מתחיל להתגבר, הרי בזה כבר יש נצחון ראשון כי קנה כח השכל בפועל כי משתדל 



ה ליקוטי הלכות ח"ג דף רמב - רמו  |  הלכות חנוכה א ב ג

לחשוב על מה שנעשה איתו ומה הוא עושה לנפשו בכל מה שמתנהג בכל ענין, והרי כאשר 
התחיל להתחנך ולאחוז נפשו בהקדושה בבחי' השכל בכח, עי"ז נדלק נר הדעת שזה בחי' אור 
נר חנוכה כי הקדושה הוא אמונה בתמימות ומה שמתקדמים בתורה ותפילה וקונים דרכי השכל 
של עבודת השם, וכל נקודה של שכל הוא בבחי' נר דולק כמבואר )לקו"מ סי' ס' שזה בחי' יראה 
והתבוננות שמביא עשירות ע"ש( ועיקר החינוך הוא למצוא עצה שלא יפול ולא ישן רק יבקש 

לקנות אור הדעת והאמונה ויתקדם שזה בחי' מוסיף והולך.

לבקש  ולא  הצדיק  תורת  אור  לקנות  לבקש  שלא  היינו  אחת  מדרגא  על  לעמוד  אסור  כי 
להסתכל  הכח  את  יאבד  כי  אסור,  זה  בהם,  המתבאר  באור  השם  עבודת  לדרכי  להתעלות 
בשכל של דברי הצדיקים, להבין מהו גדולת הבורא ומהו התחזקות וכו', וגם הכח להסתכל 
בשכליים פשוטים מלובשים ששייכים לערכו מ"מ שגם זה יתרחק ממנו כאשר אינו עוסק 
בתורה ומתפלל לזכות לזכור וכו' הרי לא יהיה בכוחו לאחוז באור השכל בכח ולהתקדם לשכל 

בפועל אם לא יתקדם.

ובזה מראה ומחנך אותנו לסדר הכניסה לעבודת השם למצוא התחזקות וקרבה להשי"ת בכל 
דבר רשות  ולעלות לשמור את המחשבה לבא בפועל להתנהג בקדושה בכל  נקודה טובה, 
ולהתפלל בכונה ולקיים שויתי, כי להתחיל בכל פעם צריך להתחיל ולהתגבר שיהיה בו 'שכל 
בכח' לענין זה שצריך להשתנות, ואח"כ מוסיף והולך שמקיים וגם בונה הכח לזכור את השם 
זו של התמדה  יוכל לקיים הדבר לאחוז עבודה  ולבא עי"ז לזכרון גדולת השם, כי בתחילה 
וקדושת המחשבה באותו הענין וכו' כמה דקות, ואח"כ כמה שעות וכמה ימים, כי תמיד מוסיף 
להגביר כח האמונה שהוא שורש כל עבודה, ובזה לגדל כח הדעת לבא לציור המידות שבלב 
בגדולת השם עד שיש שיבא ביטול כח הקושי של מה שהיה עובר עליו שזה בבחי' 'שכל 
הנקנה' באותו דרגה, וגם בזה יש להוסיף עוד ענין ועוד ענין וכו', וגם לחדש הדעת באור מה 
וגם לקנות דבר שזה  ובא לקיים  שלומד בכל עת התחדשות דרכי תורה של הצדיקי אמת, 

שלשה בחי' כח פועל ונקנה.

הרי שיש בחי' התחלה וסדר של מוסיף והולך ובזה כמה וכמה דרכים, כי בפשטות הענין ללמוד 
בקביעות,  לגמור הפרק והמסכת וכו', ללמוד דברי רבינו ודברי מוהרנ"ת לגמור ענין, ובזה יש 
מה להוסיף יותר בהלימוד וגם במה שיש לבא להבין בתורה ודברי רבינו וכו', וכך יש להתחיל 
להתפלל ולאמר הברכה בכוונה, ולהוסיף להתגבר בזה עד שיזכה לכוון הברכה כל היום, וכך 
להוסיף ימים, והרי יש להוסיף ללמוד דרכי ההתקרבות והכוונה באור דברי הצדיקי אמת, וכך 
בענין הרגל משיכת טבע התאוות יש להתחיל בכל יום מחדש לצאת מהרגל זה, ולקבל על 
עצמו איזה פרישות והתגברות, ולהוסיף עוד פעם ועוד פעם להתגבר עד שמתרגל ונעשה 
טבע טוב, )והנה במה יש להוסיף בכל פעם הרי באמת אין האדם רואה מה שמוסיף והולך רק בענין 
הלימוד או דבר מסוים ומדוד, אלא שזאת יסוד האדם להוסיף בקנין השכל ובסוף יראה מה שזכה( וכך 

להתחיל בענין התעלות הטוב ע"י זכרון גדולת השם שיש בכל דבר שהוא מה שמנגד ושובר 
כל תאווה וכו' ובזה להוסיף ללמוד ולקבל דרכי המחשבה שבדברי הצדיקים ככל המתבאר 
בדברי מוהרנ"ת וכו', ולהוסיף לקיים עד שבא לאיזה קביעות וקנין, שיכול בנקל להסיח דעת 
התחדשות  באור  להתחדש  וגם  השם  גדולת  זכרון  ולעורר  בליבו  הגשמית  משיכה  ולמאס 
הקדושה, וגם לשמור עצמו בדרכי העצות של רבינו איך לזכור ולהגדיל השכל ואיך להתחדש 
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מתוך מה שיורד לבחי' שינה וכו' כדי שלא יהיה שום ריבוי אור והתאמצות השכל יותר מדי 
וכו' )כמבואר לקו"מ סי' ל"ה(.

והנה בוודאי קשה מאד להתחיל בכל זה כי כל התחלה קשה ולזה זאת עיקר המעלה לזרוק 
עצמו למסירת נפש כמו החשמונאים להתחיל מחדש, ולזאת כח מסי"נ זה הולך עם כל יום 
שממשיך להתגבר, הרי שכח ההתחלה יש לה חשיבות מיוחדת כי הוא מציאות הנצחון על 
הרע בחי' הארת השכל לתוך הירידה להתעקש ללכת בדרך השכל, ולזאת יש בזה ההתחלה 
הראשונה שהולך עם כל הימים )וגם זה בשני בחי': מה שמצאו הפך טהור, ומה שהתחזקו להדליק 
יוסף ]שזה בחי' הארת הנר חנוכה למטה מעשרה בחי' נה"י[(  ודלק כל הלילה כידוע בקושיית הבית 

ויש כח התחדשות של יום השני להתחיל מחדש הרי יש שני בחי' התחלה, הראשונה, ומה 
שמתחיל מחדש בכל יום, כי יש שני בחי' התחלה שהולכת תמיד עם כל הימים, ואח"כ שלש 
כאשר האדם מתחזק יום אחר יום וכח השני ימים שכבר מתגבר הולכים יחד להאיר וכך נמשך 
הדבר וכו', ובזה הרי יש מה שמוסיף והולך בכל יום בפועל וגם קנה עוד נקודה של קביעות 

בהקדושה.

והנה לענין התחלה מזכיר ענין בחי' תענית בחי' אחוריים של שם הוי ב"ה, ע"פ המבואר לקו"מ 
סי' ס"ב, שיש בחי' התחלה שהוא בחי' תענית בחי' תיקון אחורי הקדושה בירור הניצוצות ע"י 
היגיעה להתחיל מחדש, והרי באמת בענין מוסיף והולך יש גם בחי' אחוריים וגם מה שמוסיף 
בבחי' התגלות גדולת השם שהוא בנין 'השכל בפועל', כאשר זאת מה שכל אדם רואה בהנר 
חנוכה ונזכר בהנס ורואה גדולת השם בנוראת הישועה, וכך יש מציאות קנין קדושת אותו יום 
בחי' שכל הנקנה שמתגלה שם השם בבחי' כותל - כ"ו תל, היינו שם השם כסדרו ומתגלה 
באור גדול בבחי' תל להאיר להרגלין, כי בוודאי אין מכוון ממש שיש בזה בחי' אחוריים לכל 
ענין ובחי' נר חנוכה, אלא לחלק זה של ההתחלה, )ויש להבין שבזה מראה לשלשה הבחי' שיש 
בנר כמבואר בכ"מ, כי בתחילה יש ההתחלה של הדלקת השכל שהוא בחי' היגיעה בחי' תענית, ואח"כ 

מידת  וציור  הנסים  ומציאות  השם  גדולת  לראות  להתחיל  השכל  באור  לראות  בפועל  הכח  מתגלה 

הקדושה, ועי"ז מתגלה נוראת התחדשות הדעת בגדולת השם בחי' שכל הנקנה, לראות באור האמונה 

בכל דבר ולזכות המבואר שם בסי' ס"ב לבחי' אכילתן של ישראל אפין באפין היינו הכח לעבודת לפני 

השי"ת בכל דבר בתכלית השלימות שזה בבחי' שכל הנקנה, ולפני זה יש בחי' השכל בפועל שמתחזק 

לעורר כח האמונה והדעת לפי מה שיכול, ולפני זה בחי' השכל בכח שהוא בחי' ההתחלה, ועיקר האדם 

הוא כח ההתחלה שזה מה שעיקר הנס של הארת נר חנוכה הוא שמאיר לבחי' רשות הרבים ולמטה 

מעשרה טפחים וכו' להתחיל להעמיד האדם בהכח שיתחיל תמיד מחדש, לברר באחורי הקדושה בחי' 

ההתחלה בחי' תענית היינו שבירת הרע, אבל ענין זה הוא ההתחלה לבא להעיקר לבהירות האמונה שאז 

יכול להתחיל לבנות השכל בפועל, עד שיבא לקנין בהירות זה בבחי' שכל הנקנה, וכל הארות נוראות 

אלו יש בבחי' נר חנוכה, כי מבואר שם שאע"פ שזאת עיקר תיקון אמונה בבחי' קירוב רחוקים הרי עיקר 

כח האמונה הוא לעשות שלום גם בין שני הפכים שזה בחי' יחוד קוב"ה ושכינתיה אפין באפין שנעשה 

ע"י הדבר הגשמי בחי' אכילתן של ישראל, הרי שענין ההתחלה הוא בחי' בירורי האמונה, וענין הפנים 

הוא אור האמונה שפועל שלום ואור גדול שמאיר המחשבה למצוא שכל וקדושה בכל מעשה רשות 

בכח האמונה כמבואר שם, שזה בחי' מה שמוסיפים בכל יום לקנות דעת גדול זה, בכח מה שמשברים 

ומתחילים מקודם(.
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והרי כאשר יש מלחמה גדולה והאדם יכול ליפול בדעתו ולאבד המשך בנין השכל, לזה צריך 
למצוא עצה, והוא ע"י התגלות גדולת הבורא, שבזה הרי מאיר אור השכל באמונה בהירה, 
בכח  כי  כו',  ומשיכת הטרדות  קרירות  עליו  ועובר  הנר  כח  מכל מה שנכבה  יפול  לא  ועי"ז 
התגלות  שהוא  כות"ל  בחי'  הבורא  וגדולת  האמונה  אור  מתגלה  חנוכה  של  ההלל'  'אמירת 
הקדושה בתל גבוה שיש בו כח התגלות והגבהה, כי כאשר מתחילים בכל יום להתגבר לבנות 
שכל בכח ולבא לשכל בפועל ורצים להוסיף בכל יום השלמת שם השם בכח אור נר חנוכה 
שמגלה מציאות גדולת השם מתוך החושך גם בבחי' למטה מעשרה וכו', הרי יש לגלות כח 

אור השכל בגדלות ע"י הלל והודאה שבו עיקר הנצחון על הקליפות בפועל.

והנה מתוך מה שמזכיר ענין ההלל יחד עם ענין התחלה, יש להבין כלל הענין כי באמת יש גם 
בנר חנוכה כח התגלות גדולת השם שזה הרי זכרון הנס הגדול וכו' כאשר רואה הנר וכו' אבל 
מזכיר ענין התגלות גדולת השם שיש בהלל, אע"פ שגם בלילה אומרים על הנסים וכו', והמובן 
שהעיקר הוא ההתחלה ואז יש להוסיף דעת בגדולת הבורא, ולבא לבחי' התגלות גדולת השם 
במצות  השמחה  כאשר  בפועל  בשכל  היגיעה  של  הקטנות  בעת  עוזר  והצדקה  בשלימות, 
והתגלות גדולת השם בתפילה הוא מה שמתגלה באור נר חנוכה בבחי' שכל הנקנה באותו 
דרגא, לבא ללב טהור לחשוב מהשי"ת ועצם הנסים והנוראות, כאשר זוכה כל יהודי באור נר 
חנוכה, כי יש בחי' זכרון גדולת השם בבחי' התחלה בבחי' אחוריים שיורד למטה מעשרה ויש 
בחי' התגלות אור הנר להמשיך כח הלב לראות בגדולת השם ויש מציאות השמחה שמתגלה 
בחי' רגל בחי' יו"ט להאיר באור נר חנוכה, והרי חוזרים להגדיל האמונה באור יום לגלות כל 
מה שזכינו לקנות באותו יום והוא ע"י אמירת הלל בשיר ושבח,כאשר גם בלילה כבר מוסיפים 
על הנסים כי בכל דרגא צריכים הודאה וזכרון גדולת השם צדקה שמחה )שגם זאת בג' בחי' מה 
שהתקרב לצדיק מה שיש לוחביירם ושמחת המצוות כמבואר במ"א( ובזה יכולים לאחוז בהקדושה 

ולהיות מוסיף והולך לנצח כח הבהמיות בקדושת אור נר חנוכה. 

ָכל  ּבְ ה ׁשֶ ר ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ּבֵ ֵדי ְלׁשַ ים ּכְ ה ַלֲעִנּיִ ן ָמעֹות ֲחֻנּכָ ין ִלּתֵ ְרּבִ ּמַ ָדָקה ׁשֶ ִחיַנת ַהּצְ ב( ְוֶזה ּבְ
"ל,  ּנַ ין ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ּכַ ּלִ ְתּגַ ּנִ ת ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ֻדּלַ ִחיַנת ּגְ הּוא ּבְ ָוִנין, ׁשֶ ּלּות ַהּגְ ַמְדֵרָגה ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ
ל  חֹוק ׁשֶ ִמיֵני ׂשְ ה ּבְ ֲחֻנּכָ ֹחק ּבַ יִקים ִלׂשְ ּדִ ְדמֹוִנים ַהּצַ ם ַהּקַ ָהיּו נֹוֲהִגים ּגַ חֹוק ׁשֶ ִחיַנת ַהּצְ ְוֶזה ּבְ
ִחיַנת ַמה  ל ִאּסּור(, ֶזה ּבְ חֹוק ׁשֶ ׂשְ ֲחִקין ּבִ י ְמׂשַ ִאין ִליֵדי ֲעֵבָרה, ּכִ יו ּבָ ים ַעְכׁשָ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ ר )ַאְך ׁשֶ ֶהּתֵ
ְכִלית  ְבִחיַנת ְיִריָדה ּתַ ה, ּבִ ִנּיָ ְ ְדֵרָגה ַהּשׁ ֵדי ַלֲעלֹות ֶאל ַהּמַ שֶּּׁמֹוִריִדין ַעְצָמן ִלְבִחיַנת ַקְטנּות ּכְ

"ל:  ְבִחיַנת מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך כַּּנַ א, ּבִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ה עֹוִלין ִמּדַ ֲחֻנּכָ י ּבַ ּמּוָבא, ּכִ ה, ּכַ ָהֲעִלּיָ

וכאשר יכולים להמשיך אור הקדושה גדולת השם ביראה ואהבה ע"י תפילה בבחי' גדלות 
הדעת, הרי יש להמשיך אור הקדושה זכרון גדולת הבורא כדי שיהיה בו כח לשבר המדמה 
להמשיך זאת למטה מעשרה, לתוך מקום ההסתרה של גדולת השם, היינו ע"י ממון ששם 
עיקר הירידה, וכאשר מהפכין הממון לשם שמים לצדקה, מעלים כח הגוונים שהיו נסתרים 
ובגלות הקליפות, הרי לזאת בחנוכה מסבבים על מעות חנוכה, להעלות הגוונים לגלות כח אור 
הנר שמאיר גם בתוך החושך ויכולים גם שם להכיר גדולת השם ע"י התהפכות חושך הממון 
לאור הצדקה בחי' מלכות שעולה שהוא בחי' נר חנוכה, )הבנת דברי הלכה זו נמצא לאור המובן 
שהתגלות גדולת הבורא שיש בתפילה הוא בחי' התגלות שם השם בחי' כו-תל, כאשר יש בחי' תענית 

הנ"ל שהוא התגלות שם השם בתוך הירידה כדי להתחיל מחדש, וזה בחי' אור נר חנוכה שמאיר אור 

גדולת הבורא בשני הבחי' בבחי' חושך הלילה וגם ביום מתגלה בהלל הכרת הוד גדולת השם, ובלילה 
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מדליקים נר חנוכה שהוא פלא גדול של התגלות אור זה גם בחושך ועי"ז יכולים לאחוז בההתחלה בחי' 

אחוריים הנ"ל היינו יגיעת העבודה, ולזכות בבחי' אור יום למתיקות השלום וכל זה נכלל בכח נר חנוכה 

אשר הוא זכר להנס וכל הרואה בה הרי זוכר בגדולת הבורא שהוא עיקר הכח לבטל כל דמיון, אלא שבזה 

יש שני הדרגות: עת של קטנות שהוא בחי' צדקה, ועת של התגלות בבחי' כותל בשירות ותשבחות והכל 

נמצא בהדלקת הנר שבההתחלה וכח להמשיך ולהתקדם וכו'( כי בנר חנוכה התחלת החינוך ומה 

שיש ירידה שהוא תכלית העליה, ואין לאדם ליפול בדעתו מחמת המניעות כלל, רק לברוח 
לצדקה ולתפילה שמתגלה גדולת השם, לראות באור הנר מציאות התגברות כח השכל על כל 
מה שצריך שבוודאי יזכה וינצח ויתגבר בשכל הכח, וגם שכל בפועל לאסוף נקודות של תורה 
ועבודה לבא לדרגות שכל הנקנה שמאיר השכל בבחי' בנין בית המקדש שהוא שלימות אור 
נר חנוכה בחי' אור המנורה, )ובנר הקודש נמצאים כל דרגות אלו המשכת הגדלות הזה למטה לתוך 
היגיעה מה שימשיך לבנות שכל בפועל( והרי בזה ביאר מהרנ"ת פשטות יסודות הכניסה לעבוד 

השם למעשה.

 

הלכות חנוכה ֲהָלָכה ב
נּוֵחי, ַעל  ַהְינּו ּגְ ַעל ְיֵדי ֲאִריכּות ָהרּוַח, ּדְ ָלל ׁשֶ ִסיָמן ח'( ְוַהּכְ ֲאָמר ָרִאיִתי ְמֹנַרת ָזָהב ְוכּו' )ּבְ י ַהּמַ ַעל ּפִ
י הּוא  ּדֹור, ּכִ ּבַ יק ְוָהַרב ׁשֶ ּדִ ִלין ִמן ַהּצַ ים ְמַקּבְ ר ָהרּוַח ַחּיִ רֹון, ְוִעּקַ ים ְלַהִחּסָ יִכין רּוַח ַחּיִ ְיֵדי ֶזה ַמְמׁשִ
ֵאיָנם  ִעים ׁשֶ ֵבִקים ּבֹו. ַאְך ֵיׁש ְרׁשָ ים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלָכל ַהּדְ ּנּו ּתֹוְצאֹות ַחּיִ ר רּוַח ּבֹו, ּוִמּמֶ ִאיׁש ֲאׁשֶ
ִעים  רֹוֶצה ַלֲעֹמד ֶנֶגד ְרׁשָ ה ְוכּו', ּוִמי ׁשֶ ִלּפָ ּקְ ּבַ ִלין ֲאִריַכת ָהרּוַח ִמן ָהַרב ׁשֶ יק, ְוֵהם ְמַקּבְ ּדִ ַהּצַ ֵבִקים ּבְ ּדְ
רֹוִצים ְלַהְכִניַע  ׁשֶ י ּכְ ִהְפִריׁש ָהַרע ִמן ַהּטֹוב, ּכִ ַהְינּו ׁשֶ מּור, ּדְ יק ּגָ הּוא ַצּדִ ׁשֶ י ִאם ּכְ ר לֹו, ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ
יָלּה,  ּפִ ּוְלַהׁשְ ְלַהְכִניָעּה  ּלֹו  ׁשֶ ּנֹור  ַהּצִ הּוא  ׁשֶ ע,  ָהָרׁשָ ל  ׁשֶ ָרָעה  ה  ּדָ ַהּמִ ְלתֹוְך  ֵליֵרד  ְצִריִכים  ִעים  ְרׁשָ
ל  ֶהם ּכָ ּמֵ ָעה ְיסֹודֹות ׁשֶ ֵהם ָהַאְרּבָ בֹות ארמ"ע, ׁשֶ י ּתֵ ִעים ֲעֵדי ָאֶרץ, ָראׁשֵ יל ְרׁשָ ּפִ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמׁשְ
יו  ַמְענּו ִמּפִ ם ׁשָ ם. ּגַ ן ׁשָ ין ָהַרע ִמן ַהּטֹוב ְוכּו', ַעּיֵ ה ַמְפִריׁשִ ם, ְוַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ן ׁשָ ּדֹות ְוכּו', ַעּיֵ ַהּמִ
ֶנֶגד  ן ַלֲעֹמד ּכְ ם ּכֵ מּור, ְיכֹוִלין ּגַ יק ּגָ ַהְינּו ַצּדִ ֶזה, ּדְ יק ּכָ ִרין ְלַצּדִ ָ קָֹרִבין ּוְמֻקּשׁ ּמְ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ דֹוׁש, ׁשֶ ַהּקָ

ר ֲעֵליֶהם:  ּבֵ ִעים ּוְלִהְתּגַ ְרׁשָ

שאיש  ונוהה  הגנוחי  מאד  שיקר  ח'(  סי'  מוהר"ן  )לקוטי  זהב  מנורת  ראיתי  במאמר  המבואר 
הישראלי מתאנח על ריחוקו מעבודת השם מתוך שאיפה ורצון לזכות לקבל הרוח חיים מאור 
התורה אשר רוח אלקים מרחפת בה, כי אנחה ותפילה הוא בחי' אריכת אפים מאריך רוחיה, 
והרוח הוא בחי' השפע שמחדש ומקיים, ולזאת גם כאשר אינו יכול להתפלל כראוי וכו' בכל 
אנחה ושאיפה כבר פועל בחי' רוח ונמשך כח לבטל החסרון להשלים כל מה שחסר לו כי 
נמשך רוח שמשלים השפע, כי אנו מקבלים כח זה מהצדיק שאצלו רוח אור התורה, איש 
אשר רוח בו, ובכח הצדיק הרי נמצא השפע והרוח להשלים כל חסרון, שהוא כל חסרון הוא 
הסתלקות הרוח והחסרון הוא בלב וע"י הצדיק והמשכת אריכת אפים הנ"ל נעשה בחי' ויתן 
לך משאלות לבך וכל וכו', כי בכח הצדיקים ואור התורה שאנו דביקים בה ומתאנחים ברצון 
לקיים, נמצא שפע שמשלים כל חסרון ומכניע כל אויב, והרי יש מלחמה גדולה נגד האויבים כי 
יש שמקבלים רוח של כוחות הקליפות וחולקים ומונעים וגורמים צער וכל חסרון כי מקבלים 
רוח של עשיו בחי' שעיר שמסער, ורוח זה גדול בשעתו והוא חזק וכו' אבל בסוף כלה ונאבד, 
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וישראל בגלות נקראים עניה סוערה כי אנו תחת בחי' הסערה הזאת של מלכיות העכו"ם, 
אבל כאשר מתדבקים באור הצדיק ע"י אנחה גם כאשר אין כח לבא לתפילה בכוונה וכו' הרי 
כבר מתעורר כח הצדיק המשכת מידות הרחמים שמבטל הרוח סערה בחי' נוצר חסד לאלפים 
שנוצר וממתיק רברבי אלופי עשיו, והכל ע"י בחי' ארך אפים בחי' המשכת הרוח חיים שיש 
בכל נקודה של צעקה להשי"ת גם בבחי' אנחה וכו' וכבר נמשך כח להשלים החסרון והצער.

וכו' הרי כאשר האדם רוצה לזכות  והנה כמו שיש להמשיך רוח חיים להשלים מה שחסר 
למה שצריך בתורה ועבודה לצאת ממה שהוא נמצא בשלטון בחי' הקליפות וכו' הרי הרוח 
סערה מתחזק ומתגבר בו, ואיך נזכה אנחנו לבחי' התגרות ברשעים לבטלם, שהוא ענין מה 
שיש לזכות לתשובה ולעבודת השם לגלות הדעת ואור התורה בעולם, הרי מתגרים בנו מאד, 
הרי שבאמת כל כוחם להתגרות הוא רק כאשר האדם עוד לא ביטל מעצמו משיכת הגשמי 
בחי' הד' יסודות לגמרי כי גם כאשר זוכה להנצל מעצבות ועצלות מהתאוות הדברים בטלים 
והכעס וכו' שהם בחי' ד' יסודות ר"ת משפיל רשעים עדי ארץ ארמ"ע, הרי עוד לא זכה ליראה 
ולהרגל הקדושה בקביעות, ויש עוד בידו ליפול וכו' והרי עי"ז עוד יש בהם כח להתגרות, ולזה 

יש עלינו הרבה מניעות כי מתעורר כח ההסתרה והרע למנוע.

אבל יש בקדושת הצדיק שלימות כזה שלא יאונה לצדיק כל אוון, כבר אין בידו הרע אפילו 
בכח, כי מאיר בו אמונה ודעת גדול ורחוק מאד מכל מידה רע אשריהם הצדיקים במה שהם 
זכו, ואשרי מי שמתקרב ונכלל בהם כי גם מי שנלוה ומתדבק באור הצדיק גם הוא יכול לזכות 
להארת הטוב הגמור ועי"ז להנצל מכל התגרות הנ"ל שגורם חלישות דעת ומעורר עצבות 
והתגברות הנסיון, הרי שהתקשרות להצדיק הוא יסוד כל מציאות חיינו לזכות לצאת ממה 

שצריכים לצאת וכו'.

והנה כל זה נמשך עלינו כאשר גם אנו משתדלים ללמוד דרכי עבודת השם להפריד הרע בכל 
דבר שבא לפנינו בבחי' ארמ"ע, ולהעלות הטוב שיש בד' בחי' אלו שהוא התגלות המשכת 
זה שייך לזכות רק ע"י הרגשת לב שזוכים ע"י לימוד  והרי ענין  הדעת להתקרב להשי"ת, 
התורה ולימוד הפוסקים להלכה, וע"י שעוסקים בתפילה לזכות להשכל הזה שעל ידו יודעים 

להפריש בין הרע להטוב ובאים להכיר יסוד העבודה.

כי כאשר לומדים הלכה ופוסק, רואה לב האדם מציאות של טוב מה שמותר הוא כרצון השם, 
וזה בפשטות מגלה להאדם מציאות רצון השם מציאות מלכות  ויש להרחיק,  ומה שאסור 
שמים כאשר בכל לימוד זוכים להתקרב לקבל עול להפרד ממעשה הרע ולהתדבק במעשה 

הטוב.

והנה אע"פ שבזה יוצא לפועל מציאות פשטות קבלת עול, הרי ההכרח שיהיה בלב האדם 
ומה שיש  והרגשה במציאות הטוב, מציאות מלכות השם שיש בכל מה שהוא טוב,  הבנה 
להתקרב להשי"ת עי"ז, ומוכרח מציאות הרגשת צד המגושם ומה שמסתיר ומרחיק מהשי"ת, 
כי כמו שרואה שיש דבר שהוא אסור ומבין שזה חטא וריחוק נורא מהשי"ת, יכול להבין דבר 
שהוא מותר אבל יש בו כח של ריחוק אותו כח שהרגיש בכח הלימוד שזה נורא ומרוחק וכו' 
אבל בזה אינו ממש איסור הוא היתר אבל גם הוא מרחיק מהשי"ת שזה השכל שמבין להכניע 
דרכי התאוות להכניע הרע, וכמו שמרגיש הלב נוראת מעלת הטוב וגדולתו, הרי יכול להבין 
מציאות הקרבה להשי"ת, וכמו שיש הלכות ופלפול ופרטים רבים בכל מה שהוא מותר וטוב, 
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הרי יש דרכי הבנה להרגיש מציאות הרוח חיים של הטוב שמתגלה בכל דבר בבחי' אמונה 
התפילות יראה ואהבה ומה שיכול האדם להבין לזכות ללון לעמקה של ההלכה בדרכי בירור 

הטוב מהרע למעשה לפי ערך כח הבנתו.

הרי ששכל זה הוא הרוח חיים ששופע על האדם על ידי תפילה לזכות להתקרב להשי"ת שזה 
בחי' המעין שיוצא מבית השם, כי שורש השפע הוא עדן עלאה למעלה מכל הבנה שזה כח 
התפילה שהשי"ת עושה כרצונו ע"י ששומע תפילתינו ומחדש הכל מאין, וע"י תפילה נמשך 
אור של רוח חיים שמאיר ללב, בבחי' מעיין שיוצא, כמבואר ענין זה בזהר שזאת שורש קנין 
השכל דקדושה, אבל התגלות השכל הוא בתוך לימוד התורה להיות בחי' מפיו דעת ותבונה 
שהמעין שיצא מעדן מבית השם ע"י תפילה יכול להשקות את הגן, היינו להמשיך כח הבנה 
ללב האדם להבין בתורה לעומקה של הלכה, וכמו שיש להבין ההלכה הרי יש להבין יסודות 
דרכי מיאוס הרע והנגה, והתקרבות להשי"ת ע"י הטוב שמתגלה גדולת השם, ועי"ז גדילים 
נשמות ישראל עשבים ודשאים נפשות שהשגתם קטן, ואלו שיש בהם כח השגה כי מבינים 
איך להתקרב להשי"ת להבדיל הטוב מהרע לפי ערך כוחם, וזאת עיקר חיי האדם ומציאות 
שלימות החסרונות לצאת מחושך העולם הזה להכנס לחיים אמיתים, שהוא בבחי' מנורת זהב 
היינו אור התורה שנמשך לה אור הדעת ע"י המעיין בחי' גולה על ראשה ואז נדלק אור הנשמה 
גם הקטנים גם הגדולים שמבינים יותר שיש בחי' ז' בחי', וזוכים למ"ט בחינות שפע העדן בחי' 
אור הגנוז שבה עיקר הצלחת חיינו, להכנס לעבודת השם בבחי' ונהר יוצא מעדן ומשם יפרד 
היינו שזוכים להכלל ולהתלוות להצדיק ע"י שהולכים בדרך החיים לעבוד לפני השי"ת בכל 
דבר להפריד הרע ע"י המחשבה והשכל הזה הנ"ל ולהעלות הטוב שזה בחי' שעולים לבחי' 

לארבעה ראשים, לשורש הטוב.

ואנו יכולים לזכות לזה לא בחיל ולא הכח, כי יש מניעות רבות ושכחה וכו' כי אם ברוחי, היינו 
ע"י שמתחילים לכסוף ולהתמיד בהרצון שזה בחי' גנוחי ונוהה על הקדושה, ובזה ניצל מקושי 
הסערה הקשה ומה שעובר עלינו מאד מאד, ועי"ז מתקרב לרוח החיים שהוא רוח כל התורה 
והתפילה שיכולים לבטל כל מונע כל השונאים והמונעים בבחי' מי אתה הר הגדול, ומתגלה 
אור הציצית להחיות נפשינו וכח עדן הקדושה ברוח החיים שבה כח הכנעת כל רע וכל שונא 

והתגלות כח הטוב בכל ענין. 

ל ֵמֲעבֹוַדת  ִעים ָהרֹוִצים ִלְמֹנַע ּוְלַבּטֵ ֶנֶגד ְרׁשָ ה ְצִריִכין ַלֲעֹמד ּכְ ֲחֻנּכָ י ּבַ ה, ּכִ ִחיַנת ֲחֻנּכָ א( ְוֶזה ּבְ
ה ָעְמָדה ָעֵלינּו ַמְלכּות  ל ֲחֻנּכָ ס ׁשֶ ְזַמן ַהּנֵ ָאז ּבִ מֹו ׁשֶ ה, ַהְינּו ּכְ ָעׂשֶ ּיֵ ה הּוא ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶ י ַמה ּשׁ ה', ּכִ
ה זֹאת  מֹו ֵכן ַנֲעׂשֶ י ְרצֹונֹו, ּכְ לֹום, ַעל ֻחּקֵ יֵחנּו ּתֹוָרתֹו ּוְלַהֲעִביֵרנּו, ַחס ְוׁשָ ּכִ ָעה ְלַהׁשְ ָיָון ָהְרׁשָ
ָכל ּדֹור  ֶרת ּבְ ּבֶ ְתּגַ ּמִ ָעה ׁשֶ ֶנֶגד ַמְלכּות ָהְרׁשָ ה ַלֲעֹמד ּכְ יֵמי ֲחֻנּכָ ָאנּו ְצִריִכין ּבִ ָכל ּדֹור ָודֹור, ׁשֶ ּבְ
מוֹ, ְוָאנּו  ַרְך ׁשְ לֹום, ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ל אֹוָתנּו, ַחס ְוׁשָ ִעים ָהעֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַבּטֵ ָודֹור, ְוֵהם ָהְרׁשָ

"ל. ּנַ יק ּכַ ּדִ י ִאם ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהּצַ ם ּכִ ֶנְגּדָ ר ַלֲעֹמד ּכְ ם, ְוִאי ֶאְפׁשָ ֶנְגּדָ ר ְוַלֲעֹמד ּכְ ּבֵ ְצִריִכין ְלִהְתּגַ

באמת הכל חפיצים ליראה את השם ויש שזכו להבין בדרכי יראת השם והתמדת התורה, 
כאשר יש שזכו לתפילה בכוונה ולדרכי הדביקות בהשי"ת וכו' כי הרבה נפשות זכו לטעום 
ומה  ברור  האמת  כי  טובים  ומעשים  להמצות  רוצים  עם  המון  גם  כאשר  השם,  אור  נועם 
עוד יש להרוויח בצל עובר כזה, וזה פלא גדול למה נעשה מה שנעשה שמתרשלים מתורה 
ומתייאשים מתפילה ונופלים לטרדות גדולות ושיעבוד נורא ועובר צער ומרירות וכו', וגם מי 
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שרוצה לחזור לאור האמונה הרי מסבבים אותו חברים וכו' שמבלבלים דעתו ומחלישים ממנו 
ללכת כדרך דרגתו וממש מפילים אותו מהדרך שהיה יכול לזכות למצוא חיים, הרי כל מה 
שמסבב וכל מה שמטעה בדיבורים וכו' וכל מה שצורך הפרנסה והמעמד וכו' גורם זאת מה 
שמונע כהר גדול והאדם אינו זוכה להכלל לאור הצדיק  כמו שהיה רוצה באמת וכל זה ממש 
כענין היוונים שעמדו על ישראל כאילו בטובה ללמדם חכמות ולשונות ודרכי מודרניזציה וכו' 
ועי"ז להעבירם מאור התורה עד שאין להם חלק, וזה כל כח היצר למנוע מהאדם לבא למה 
שצריך לבא, והכל ע"י הקטרוג וההתגרות כי יש מה שהאדם צריך לתקן וזה ע"י מה שעובר 
ככל הנ"ל כי התיקון ע"י הנסיון דייקא במצב כזה וכו' וכשיש עוד אחיזה בנפש האדם מחמת 
הנפילות וכו' מה שמכל פגם וכו' נותן להם כח ויניקה ח"ו, הרי עי"ז מצערים אותו והוא נמצא 
במצב של בחי' היונים שקמים עליו, והרי אם היה מרבה בתפילה ותשובה יום יום היה דרך 
לצאת מכל החסרונות הגדולים הנ"ל ומכל החסרונות בגשמי שנמשך מהם, אבל גם זה נמנע 
להתקרב  לחלקנו  נבא  ואיך  וכו'  כרצונו  הדעת  ישוב  ואין  וכו'  והפנאי  הכח  חסרונות  מחמת 
לאלקי ישראל לתורת אמת לקבל רוח חיים? הרי בכח ימי חנוכה אנו מקבלים רוח דקדושה 
להתחיל לעמוד נגד כל מה שמונע לבא לתורה ותפילה ולהשלמת החסרונות, כי אור הנר של 
חנוכה הוא קדושת אור הצדיקים שזכו להיות טוב לגמרי שזה בחי' אור, אשר על ידו נזכה 
לבחי' 'וירא אלקים את האור כי טוב' ואז 'ויבדל' שנזכה לכח שהוא יסוד הכל להבדל מהרע 
בכל עת ע"י השכל שצריכים לזה שזוכים ע"י תפילה ותורה, כאשר נקבל רוח חיים להתחיל 
מחדש בכל עת להיות נכלל באור הטוב, כי נוראת כח הצדיק הוא שיכול לירד לתוך הרע ועי"ז 
כח הרע שנשאר  לתוך  היורד  לאור הצדיק  נתקשר  הרי כאשר  כוחה הרע,  ומשפיל  מכניע 
בהאדם לעזור לו להאיר לו שם אור השם לתת בו רוח חיים ועי"ז שייך שנזכה לעלות כאשר 
הצדיקים הרי מחיים נפשינו ברוח חדש ומאירים בנו דעת וכח לעמוד בהנסיון בכל עת שזה 

עיקר ההתקרבות שלנו לקבל כח זה בכל עת מחדש.

ובימי חנוכה אנו מתחילים לקבל כח זה שזה בחי' הדלקת נר חנוכה למטה מעשרה, כי אור 
הגדול שבו החיות יורד להאיר למטה להיות לנו לישועה, נגד כל כוחות התגרות הנ"ל כל מה 
וכח להכניע לכל הרע  נר חנוכה נמשך השלמת החסרון  ובכח  שגורם הריחוק הנורא שלנו, 
הזה ברוחני וגשמי, וזה נוראת קדושת נר חנוכה, שמוציאים אותו להטפח הסמוך לפתח היינו 
למקום אחיזת הרע שבנפשינו, להאיר שם רוח החיים ואור התורה כדי לחדש נפשינו לצאת 

מכל המניעות והבלבולים שעומדים לפנינו כהר גדול.

י טֹוב, ְוֵאין טֹוב  יק ּכִ תּוב, ִאְמרּו ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ יק ִנְקָרא אֹור, ּכְ ּדִ י ַהּצַ ה, ּכִ ִחיַנת ֵנר ֲחֻנּכָ ְוֶזה ּבְ
י  מּור, ּכִ יק הּוא טֹוב ּגָ ּדִ י ֶזה ַהּצַ י טֹוב, ּכִ ְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור ּכִ תּוב, ַוּיַ ּכָ מֹו ׁשֶ א אֹור, ּכְ ֶאּלָ
ֵנר  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ַהְינּו אֹור  ּדְ ִנְקָרא טֹוב,  ן  ּכֵ ְוַעל  ּלֹו טֹוב,  ּכֻ ָאר  ְוִנׁשְ ְלַגְמֵרי  ָהַרע  ִהְפִריׁש 
ַמת ָאָדם, ְוַעל  ִחיַנת ֵנר ה' ִנׁשְ ְקָרא אֹור, ּבְ ּנִ יק ׁשֶ ּדִ ִלין ּכַֹח ַהּצַ יִכין ּוְמַקּבְ ָאנּו ַמְמׁשִ ה, ׁשֶ ֲחֻנּכָ
ְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור  תּוב, ַוּיַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת טֹוב, ּכְ הּוא ּבְ יק ׁשֶ ּדִ ַהְינּו ַעל ְיֵדי אֹור ַהּצַ ְיֵדי ֶזה ַהּכַֹח, ּדְ
ר ַלֲעֹמד  י ִאי ֶאְפׁשָ "ל, ּכִ ּנַ ָעה, ּכַ ֶנֶגד ַמְלכּות ָהְרׁשָ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ָאנּו ְיכֹוִלין ַלֲעֹמד ּכְ ּנַ י טֹוב, ּכַ ּכִ
ֵליֵרד ְלתֹוְך ָהַרע  ְצִריִכין  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ מּור  ּגָ יק  ַצּדִ ִחיַנת  ּבְ ּלֹו טֹוב,  ּכֻ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  י ִאם ַעל  ּכִ ם  ֶנְגּדָ ּכְ

"ל.  ּנַ ילֹו ּכַ ּפִ רֹו ּוְלַהׁשְ ּבְ ֶהם ְלׁשַ ּלָ ׁשֶ

ַתח,  מּוְך ַלּפֶ ַפח ַהּסָ ּטֶ ים ּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ָרה ְטָפִחים ּבִ ה ֵמֲעׂשָ ה ְלַמּטָ ִחיַנת ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ ְוֶזה ּבְ
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ה  ְלַמּטָ ִכיָנה  ׁשְ ָיְרָדה  לֹא  ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ִמּיּוד,  ה  ְלַמּטָ הּוא  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ י  ּכִ
ים הּוא ְמקֹום  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ם  ּגַ ֲאִחיָזָתם,  ם  ׁשָ ה,  ּיָ ָהֲעׂשִ ִחיַנת עֹוַלם  ּבְ ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ ָרה,  ֵמֲעׂשָ
ִחיַנת  הּו ּבְ ּזֶ ִחיַנת אֹור, ׁשֶ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ְיָקא ְצִריִכין ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ ם ּדַ ּמּוָבא, ְוׁשָ ִלּפֹות, ּכַ ַהּקְ
ִרין  ּבְ ְיֵדי ֶזה ָאנּו ִמְתּגַ ַעל  יָלּה, ׁשֶ ּפִ ּוְלַהׁשְ ע ְלַהְכִניָעּה  יק ְלתֹוְך ֲאִחיַזת ָהָרׁשָ ּדִ ַהּצַ ּכַֹח  ּיֹוֵרד  ׁשֶ
י  ּכִ ַתח,  ַהּפֶ ְבִחיַנת  ּבִ י ֲאִחיָזָתם הּוא ַרק  ּכִ ַתח,  ַלּפֶ מּוְך  ַהּסָ ַפח  ּטֶ ּבַ ן הּוא  ּכֵ "ל, ְוַעל  ּנַ ּכַ ָעָליו 
ְבִחיַנת ְלֶפַתח  ם ֵהם אֹוְרִבים ִלּנֹק, ּבִ ַתח ׁשָ ִחיַנת ַהּפֶ ֵנס, ַרק ֵאֶצל ּבְ ְפִנים ֵאיָנם ְיכֹוִלין ִלּכָ ּבִ
ֵאֶצל  ָהעֹוֶמֶדת  ה  ִלּפָ ַהּקְ ְלָגֵרׁש  ַתח  ַהּפֶ ֵאֶצל  ְמזּוָזה  ַלֲעׂשֹות  ינּו  ִנְצַטּוִ ן  ּכֵ ְוַעל  רֵֹבץ,  את  ַחּטָ
ַתח, ְלַהְכִניָעם  ה ָסמּוְך ַלּפֶ ן ָאנּו ַמְדִליִקין ֵנר ֲחֻנּכָ דֹוׁש(, ְוַעל ּכֵ ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ְיָקא )ּכַ ַתח ּדַ ַהּפֶ

"ל:  ּנַ ְמקֹום ֲאִחיָזָתם ּכַ ָרם ּבִ ּבְ ּוְלׁשַ

כאשר מציאות קדושת הגן שנמשך מעדן שלימות קיום התורה ביראה ואהבה רחוקה מאתנו, 
וגם אלו שזוכים  וכו',  היצר  וממה שצריך להתגבר על  ויש מה שהאדם רחוק מאד מתורה 
לעמוד בדרגות העבודה וקנין התורה הרי מציאות טהרה שהתורה דורשת למאס בהרע וכל 
משיכה לתערובת הרע בהטוב בתכלית המיאוס, זה יש עוד לזכות בכח הצדיקי אמת שכן זכו 
לזה כמבואר בספרי הקדושים אמיתת מציאות העבודה ומה שכל האמת בעבודת האדם הוא 
ע"י ההתקשרות לצדיקי אמת, הרי יש לנו לבקש ולחפש איך נזכה לרוח חיים לאור התורה 
שמרחף להחיות אותנו ולעמוד מול רוח הסערה של הדין וכל מה שעובר עלינו, איך להתגבר 
כי אע"פ  ורחמים רבים,  ישועה  נזכה לפעול  וחסרון הבטחון לבא לאמונה איך  על הדאגות 
שאנו רחוקים הרי ראשי עם ישראל שזכו לתכלית זה, להיות כולו טוב, להיות זך ונקי מאחיזת 
הדין, וכל כוחינו נמצא במה שאנו מתבטלים לדעתם והולכים באור דבריהם ועצתם, והרי בחי' 
כולו טוב הוא נקרא אור, ובו הכח להאיר גם עלינו הכח להבדיל בין הטוב בכל דרכינו שבזה 
עיקר ההתקרבות וההליכה בדרך הצדיקים, וזה מ"ש וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל וגו', 
ואיך שייך שגם אנו נזכה לקבל הרצון והכח להכנס לדרכי הצדיקים להבדיל הטוב ומהרע, הרי 
אנו במקום נמוך מלאים טרדות ושכחה ומשיכת הטבע מתגבר כמו שמתגבר וכו' שרשרת של 
מניעות וצער וירידות מעורב עם מה שזוכים לעלות קצת בתורה ותפילה וכו' אבל הכל נשאר 

בקטנות וכח ההבדלה הנ"ל נעלמה מאתנו.

גם למטה מעשרה בבחי'  דרך להתחבר לאור הדעת  הרי שזאת מציאות רחמי השם שיש 
ההתחלה של הרצון לבא להקדושה, וזה ע"י מה שמתאנח על ענינו אע"פ שאינו יכול להתפלל 
כראוי, וכוסף ברוח הנשימה שגועה ונוהה להשי"ת, ואז יעלה שוועתו להשי"ת ומתגלה מידת 
הרחמים של הצדיקים שיורדים להאיר לתוך המדרגות התחתונות, רוח של טוב אמיתי של 
למטה  חנוכה  נר  בחי'  שזה  מקום,  לכל  להאיר  שיכול  התורה  אור  בתוך  מלובש  תורה  אור 
מעשרה, וגם קרובה לפתח רשות הרבים ממש קרוב למקום אחיזת הקליפות בהאדם, בטפח 
הסמוך לפתח שנכנס לפנים רק כטפח אבל לא זכה יותר מזה כי התחיל בבחי' האנחה והרצון 
ואינו יכול להמשיך להכנס, הרי יש אור שכולו טוב שיורד לשם ובזה נכנע אחיזת הקליפות 
ישועה כאשר  ולפעול  והקליפות  לגרש הרע  כח הצדיק  הדינים שזה מציאות  וכל  והחושך 
בחי'  שזה  השם  עבודת  לדרכי  להכנס  האדם  את  להביא  יכולים  המופלגים  הצדיקים  באור 
קדושת נר חנוכה שממשיכים בחי' אור שהוא כח הטוב הבהיר והנקי בשלימות בחי' טוב, יום 
טוב שנקרא רגל, והוא יורד לתוך מצב המניעות של האדם שהתחיל קצת, התחיל להדליק נר 
לזכור בהניסים שיש, שהשי"ת מחדש עולמו ברוח חיים ע"י בחי' אריכות אפים בחי' האנחה 
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והרצון, ועי"ז נעשה הישועה ברוחני ובגשמי ומקבלים רוח חיים נגד כל הצער ודאגות וכל 
מה שמטריד הלב, ומתעורר לעלות לחיות באמונה ולפעול הישועה שלימות החסרונות שלא 
יחסר לו כלום והכל על צד היותר טוב תמיד גם כאשר עובר מה שעובר, הרי בכח הרוח אינו 

דואג כלל רק נכלל באמונה שממשיך כל ישועה למעשה. 

ם ִאם הּוא  ֶנְגּדָ ִרין ּכְ ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתּגַ יק, ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ים ׁשֶ ז ַעל ָהרּוַח ַחּיִ ה ְמַרּמֵ ם ֵנר ֲחֻנּכָ ב( ּגַ
ִחיַנת  ֶכל הּוא ּבְ י ַהּשֵ ֶכל, ּכִ יָמה, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִקּיּום ַהּשֵ ׁשִ י ַעל ְיֵדי ֲאִריכּות ַהּנְ מּור, ּכִ יק ּגָ ַצּדִ
יָמה,  ׁשִ ּגּוף ַעל ְיֵדי ַהּנְ ּבַ ָמִנים ׁשֶ ְ ר ִקּיּום ַהּשׁ ּגּוף, ְוִעּקַ ּבַ ָמִנים ׁשֶ ְ ִתיָלה ַהּדֹוֶלֶקת ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ּפְ
ַמת ָאָדם,  ִחיַנת ֵנר ה' ִנׁשְ ל ּגּוָפא, ְוֶזה ּבְ א אֹוִקיד ּכָ א ֲהֵוי ִלּבָ ִבין ַעל ִלּבָ ַנׁשְ ְנֵפי ֵרָאה ּדְ י ִאְלָמֵלא ּכַ ּכִ
הּוא ֲאִריַכת  יָמה, ׁשֶ ׁשִ ַעל ְיֵדי ַהּנְ יָמה, ׁשֶ ׁשִ ֶכל, הּוא ַעל ְיֵדי ַהּנְ ַהְינּו ַהּשֵ ר ִקּיּום ֵנר ה', ּדְ ִעּקַ ׁשֶ
ֵמים  ב, ַוֲאַזי ִמְתַקּיְ ב ּוְמָקֵרר ֲחִמימּות ַהּלֵ ב ַעל ַהּלֵ ֵ ל ְקֵנה ָהֵרָאה, ֲאַזי ָהֵרָאה ְמַנּשׁ ָהרּוַח ׁשֶ
ם  ָמִנים ֶאל ַהּמַֹח ּוִמְתַקּיֵ ְ ב, ַוֲאַזי עֹוִלים ַהּשׁ ָרִפים ֵמֲחִמימּות ַהּלֵ ּגּוף ְוֵאיָנם ִנׂשְ ּבַ ָמִנים ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ֵאר ֵהיֵטב  ּבָ ל ֶזה  ּכָ ְוַכְמֹבָאר  "ל.  ּנַ ּכַ ּגּוף  ּבַ ׁשֶ ָמִנים  ְ הּוא ֵנר ה' ַהּדֹוֵלק ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ֶכל, ׁשֶ ַהּשֵ
ה  ֲחֻנּכָ ִחיַנת ֵנר  ּבְ ְוֶזהּו  ם(.  ן ׁשָ ַעּיֵ ִסיָמן ס,  )ּבְ ְוָאַמר ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'  ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ַתח  ּפָ ֲאָמר  ּמַ ּבַ
ים,  ַכת ָהרּוַח ַחּיִ ִחיַנת ּכַֹח ַהְמׁשָ ִחיַנת ֵנר ה' ְוכּו', ְוֶזהּו ּבְ ֶמן, ֶזה ּבְ ל ׁשֶ ָאנּו ַמְדִליִקין ֵנר ׁשֶ ׁשֶ
ֲאִריַכת  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  ה',  ֵנר  ִחיַנת  ּבְ ר  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  י  ּכִ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ יָמה  ׁשִ ַהּנְ ֲאִריַכת  ַהְינּו  ּדְ
יק  ּדִ ל ַהּצַ יָמה ׁשֶ ׁשִ "ל, ְוַעל ְיֵדי ֲאִריַכת ַהּנְ ּנַ יָמה ּדֹוֵלק ֵנר ה', ּכַ ׁשִ י ַעל ְיֵדי ֲאִריַכת ַהּנְ יָמה, ּכִ ׁשִ ַהּנְ

"ל: ּנַ ִעים ּכַ ֶנֶגד ָהְרׁשָ ָאנּו עֹוְמִדין ּכְ

וכאשר כח הצדיק שכולו טוב ממשיך הרוח למטה להכניע הקליפות ולהמשיך רוח חיים כח 
אור התורה ומידת הרחמים, הרי כח הצדיק גם מאיר ומדליק אור השכל אצל האדם שיתחיל 
להתקרב להבין דרכי עבודת השם לראות באור הטוב אור מציאות השם שמתגלה בכל דבר 
שמאיר  השכל  בכח  הרע  להכניע  והדרך  השכל  בו  יש  כי  ורע,  טוב  מעורב  היה  שבתחילה 
בליבו כראוי לפי ערך כח שכלו, ומבין מציאות התעלות הטוב, כאשר זאת לימוד אור הצדיקי 
אמת ויש לקנותו ע"י תורה ותפילה שמביא לקנין השכל הדק הזה לראות בו בפשטות, באור 
פשטות מציאות ההלכה למעשה כמבואר בהמאמר, שגם זה הוא מציאות הדלקת נר האדם 
ומתגלה בתוך הגן מציאות ההתדבקות באור  שנדלק הנשמה באור העדן שמאירים למעיין 
תורת הצדיק והכניסה לעבודת השם, כי בכח הצדיק נמשך בחי' רוח הנשימה כל ענין הכח 
להאמין ולהיות מיושב שלא להמשך אחר חמימות התאוות ואש הדאגות והמחשבות, ועי"ז 
נולד ומתקיים כח השכל, כי כל החסרונות וחסרון הרוח חיים מבלבל ומפסיד השכל לגמרי, 
אבל ע"י ההתחלה של בחי' אנחה והרצון להתקשר לאור הצדיקים נעשה אריכת הנשימה 
ונדלק נר השכל, ובזה עמידת האדם נגד כל הרשעים, כי עם נקודה קטנה של שכל פשוט יכול 
האדם לעמוד נגד כל התאוות המניעות והמחלוקת וכל צער ומכ"ש כאשר דולק נר השכל 
והולך וגדל באור תורת הצדיקים ומקבל דרכי אמונה ומחשבה דקדושה לבטל כל הרע, לברר 

כל מה שבא לפניו להכניע הרע ולהעלות הטוב בכל מחשבה ודיבור וכו'. 

ל  ָמִנים ּוָמְצאּו ְצלֹוִחית ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ אּו ּכָ ָעה ִטּמְ י ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ה, ּכִ ל ֲחֻנּכָ ס ׁשֶ ִחיַנת ַהּנֵ ג( ְוֶזהּו ּבְ
ה ֵנס  דֹול ְולֹא ָהָיה ּבֹו ְלַהְדִליק ַרק יֹום ֶאָחד, ְוַנֲעׂשָ ל ּכֵֹהן ּגָ חֹוָתמֹו ׁשֶ ָהָיה ָחתּום ּבְ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ
ֶהם,  ּלָ ִרים ַעל ְיֵדי ֲאִריַכת ָהרּוַח ׁשֶ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ָעה ּכְ י ַמְלכּות ָהְרׁשָ מֹוָנה ָיִמים ְוכּו', ּכִ ְוָדַלק ׁשְ
ר  י ִעּקַ ּגּוף, ּכִ ּבַ ָמִנים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ִאים ּכָ ם, ֲאַזי ֵהם ְמַטּמְ ְמֹבָאר ׁשָ ִחיַנת רּוַח ְסָעָרה ְוכּו', ּכַ הּוא ּבְ ׁשֶ
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ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִמן  ִהוא  יָמה  ׁשִ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  יָמה,  ׁשִ ַהּנְ ֲאִריַכת  ְיֵדי  ַעל  ּגּוף  ּבַ ׁשֶ ָמִנים  ְ ַהּשׁ ִקּיּום 
ה,  ְקִלּפָ יָמה ּדִ ׁשִ לֹום, ָהרּוַח ְוַהּנְ ר, ַחס ְוׁשָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּגּוף ֹקֶדׁש, ּוְלֵהֶפְך ּכְ ּבַ ָמִנים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ֲאַזי ּכָ
י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ יָמה  ׁשִ ַהּנְ ְיֵדי  ּיּוָמם ַעל  ּקִ ׁשֶ ּגּוף  ּבַ ׁשֶ ָמִנים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ לֹום,  ְוׁשָ ִאים, ַחס  ֲאַזי ֵהם ְמַטּמְ
יק  ַצּדִ ְבִחיַנת  ּבִ מּור,  ּגָ יק  ַצּדִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ׁש ֶאת  ַמּמָ ּבֹוְלִעים  ֶהם ֵהם  ּלָ ׁשֶ יָמה  ׁשִ ַהּנְ ֲאִריַכת  ּבַ
ֵהם  ׁשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמִנים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ לֹום,  ְוׁשָ ִאין, ַחס  ן ֵהם ְמַטּמְ ּכֵ ְוַעל  ם(,  ֹבָאר ׁשָ ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ּבֹוֵלַע  ּנּו  ִמּמֶ

ֶהם. ּלָ יָמה ׁשֶ ׁשִ לֹום, ַעל ְיֵדי ָהרּוַח ְוַהּנְ ר, ַחס ְוׁשָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶכל, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ַהּשֵ ָמִנים ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ֶמן ְוכּו', ַהְינּו  ל ׁשֶ חּום, ָמְצאּו ְצלֹוִחית ׁשֶ מֹוָנִאי ְוִנּצְ ית ַחׁשְ ְברּו ֲעֵליֶהם ַמְלכּות ּבֵ ּגָ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ַעל  ר ַהּכַֹח ׁשֶ י ִעּקַ ָעה, ַהְינּו ּכִ רּו ַעל ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּבְ ם ִהְתּגַ ָ ּשׁ ּמִ ר ַהּכַֹח ׁשֶ ְך ִעּקַ ְצאּו ַאַחר ּכָ ּמָ ׁשֶ
ִלין  ַקּבְ ּמְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ יָמה ּדִ ׁשִ ַהְינּו ֲאִריַכת ַהּנְ יק, ּדְ ּדִ ָעה הּוא ּכַֹח ַהּצַ ִרין ַעל ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּבְ ָידֹו ִמְתּגַ
י  ה, ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ָהַרב ּדִ דֹול ֶזה ּבְ "ל, ְוכֵֹהן ּגָ ּנַ ֶכל ֹקֶדׁש ּכַ ל ַהּשֵ ָמִנים ׁשֶ ְ ַעל ָידֹו ַהּשׁ יק, ׁשֶ ּדִ ִמן ַהּצַ
יהּו,  ׁשּו ִמּפִ ַעת ְותֹוָרה ְיַבּקְ ְמרּו ּדַ ְפֵתי ּכֵֹהן ִיׁשְ י ׂשִ תּוב, ּכִ ּכָ ִחיַנת ַרב, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹול ֵמֶאָחיו, ּבְ הּוא ּגָ
ּכֵֹהן  ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מֹוֵעד קטן יז(, ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות ְוכּו', ִנְמָצא ׁשֶ
ָהָיה ָחתּום  ֶמן ׁשֶ ְצאּו ׁשֶ ּמָ י ּכֵֹהן הּוא ִאיׁש ֶחֶסד, ְוֶזהּו ׁשֶ ִחיַנת ַרב ֶחֶסד, ּכִ ִחיַנת ַרב, ְוהּוא ּבְ הּוא ּבְ
ל  יָמה ׁשֶ ׁשִ ְך ַעל ְיֵדי ֲאִריכּות ַהּנְ ְמׁשָ ֶכל ַהּנִ ל ַהּשֵ ֶמן ּקֶֹדׁש ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ דֹול, ּדְ ל ּכֵֹהן ַהּגָ חֹוָתמֹו ׁשֶ ּבְ
ע  ִלי ַמּגַ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ָהָיה ָחתּום ּבִ ַהְינּו ׁשֶ חֹוָתמֹו, ּדְ ָהָיה ָחתּום ּבְ דֹול ׁשֶ ִחיַנת ּכֵֹהן ּגָ הּוא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
א, ַחס  ָעה ְלַטּמֵ ּלֹו טֹוב ְוֵאין ְלָהַרע ׁשּום ֲאִחיָזה ּבֹו, ְוֵאין ְיֹכֶלת ְלַמְלכּות ָהְרׁשָ יק הּוא ּכֻ ּדִ י ַהּצַ ָזר, ּכִ
מּור ֵאינֹו ּבֹוֵלַע, ְוַעל ְיֵדי  יק ּגָ י ַצּדִ ֶהם, ּכִ ּלָ מּור ַעל ְיֵדי ֲאִריַכת ָהרּוַח ׁשֶ יק ּגָ ּדִ ל ַהּצַ ֶמן ׁשֶ לֹום, ׁשֶ ְוׁשָ
"ל, ַעל ְיֵדי  ּנַ ֶמן ֹקֶדׁש, ּכַ ִחיַנת ׁשֶ הּוא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ יָמה ׁשֶ ׁשִ ַהְינּו ֲאִריַכת ַהּנְ יק, ּדְ ּדִ ל ַהּצַ ֶזה ַהּכַֹח ׁשֶ
ל  ה ָרָעה ׁשֶ ּדָ ֵנס ְלתֹוְך ַהּמִ י ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין ִלּכָ "ל, ּכִ ּנַ ָעה ּכַ ֶנֶגד ַמְלכּות ָהְרׁשָ ִרים ּכְ ּבְ ֶזה ִמְתּגַ

"ל.  ּנַ ָרּה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִעין אֹותֹו ּכַ ּבְ ע ְלַהְכִניָעּה ּוְלׁשַ ָהָרׁשָ

יק  ּדִ י טֹוב ַהּצַ מֹוָנה ָיִמים, ּכִ ה ֵנס ְוָדַלק ׁשְ א ְלַהְדִליק יֹום ֶאָחד ְוַנֲעׂשָ ְוֶזהּו, ְולֹא ָהָיה ּבֹו ֶאּלָ
ית א(, "ַוְיִהי ֶעֶרב  ֵראׁשִ תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת יֹום ֶאָחד, ּכְ ּלֹו טֹוב, ְוֻכּלֹו טֹוב ֶזה ּבְ ִחיַנת ּכֻ הּוא ּבְ
עֹוָלמֹו, ַוֲאִפּלּו ַמְלָאִכים לֹא  רּוְך הּוא ָיִחיד ּבְ דֹוׁש ּבָ ָהָיה ַהּקָ "י ׁשֶ ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד", ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ
ּלֹו טֹוב,  ִחיַנת ּכֻ ִריָאה, ֶזה ּבְ עֹוָלמֹו, ַהְינּו ֹקֶדם ַהּבְ רּוְך הּוא ָיִחיד ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִנְבְראּו ֲעַדִין ְוכּו', ּוְכׁשֶ
עֹוָלם,  ׁש ֲהָוָיה ּבָ ּיֵ ׁשֶ ַאֲחֵרי ַהֲהָוָיה, ּכְ ׁשֶ ְכִלית הּוא ּכְ ר ַהּתַ אי, ַאְך ִעּקַ ַוּדַ ּלֹו טֹוב ּבְ ם הּוא ּכֻ י ׁשָ ּכִ
ה  ּלֶ ְך ַרע ְלטֹוב, ְוָאז ִנְתּגַ ָבְרִרין ּומֹוִציִאין ַהּטֹוב ִמן ָהַרע ְוִנְתַהּפֵ ּמְ ׁשֶ ְוָאז ֵיׁש ֲאִחיָזה ְלָהַרע, ּכְ
ר  ָלה, ֶזהּו ִעּקַ ּכֹל ָמׁשָ ִחיַנת ּוַמְלכּותֹו ּבַ ְחּתֹוִנים, ּבְ עֹוָלמֹות ַהּתַ ָכל ָהעֹוָלמֹות ֲאִפּלּו ּבָ ַמְלכּותֹו ּבְ
ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ דּוַע, ְוָאז ַאַחר ַהֲהָוָיה ּכְ ּיָ ִריָאה ּכַ ַנת ַהּבְ ּוָ ִביל ֶזה ָהְיָתה ּכַ ׁשְ ּבִ ֵלמּות, ׁשֶ ְ ְכִלית ְוַהּשׁ ַהּתַ
ִחיַנת  הּוא ּבְ מֹו ֶאָחד, ׁשֶ ִחיַנת ה' ֶאָחד ּוׁשְ ְבָיכֹול, ּבְ ֵלם, ּכִ ם ׁשָ ה ׁשֵ ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ֲאַזי ַנֲעׂשֶ
ְכִלית ָהַאְחדּות  מֹות יאקדונהי, ְוֶזהּו ּתַ ֵני ׁשֵ ְ ל ַהּשׁ מֹוֶנה אֹוִתּיֹות ׁשֶ ִחיַנת ׁשְ מֹוָנה ָיִמים, ּבְ ׁשְ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ עֶֹמק ָהַרע,  ּבְ ְחּתֹוִנים, ֲאִפּלּו  ָכל ָהעֹוָלמֹות ַהּתַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְוַאְחדּותֹו  ה ִיחּודֹו  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ָכל ּדֹור,  ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ְך ָהַרע ְלטֹוב ַעל ְיֵדי ַהּצַ י ִנְתַהּפֵ מֹו ֶאָחד, ּכִ י ה' ֶאָחד ּוׁשְ ידּון ּכִ ְיִעידּון ְוַיּגִ
ִריִמין ַמְדֵרגֹות  ּמְ י, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ מֹוָנה ָיִמים", ְלׁשֹון ָאִרים ִנּסִ ה ֵנס ְוָדַלק ׁשְ ִחיַנת "ְוַנֲעׂשָ ֶזה ּבְ
ה ֵליֵרד  ל ֲחֻנּכָ ס ׁשֶ ר ַהּנֵ הּו ֵמִעּקַ ּזֶ ָבְרִרין ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ׁשֶ ּמְ ה, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְחּתֹונֹות ֶאל ַהּקְ ַהּתַ
ה ְוָכל ַהּטֹוב  ָ ֻדּשׁ יצֹוצֹות ַהּקְ ל ַהּנִ ם ּכָ ָ רֹו, ְוָאז מֹוִציִאין ִמּשׁ ּבְ ע ְלַהְכִניעֹו ּוְלׁשַ ל ָהָרׁשָ ְלתֹוְך ָהַרע ׁשֶ
י עֹוֶלה  "ל, ּכִ ּנַ מֹו ֶאָחד, ּכַ ִחיַנת ה' ֶאָחד ּוׁשְ מֹוָנה ָיִמים, ּבְ ִחיַנת ׁשְ ה ּבְ ם, ַוֲאַזי ַנֲעׂשֶ ָהָיה ׁשָ ׁשֶ
ְוָאז  ֲהָוָיה,  אֹוִתּיֹות  ע  ַאְרּבַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְרׁשֹו,  ׁשָ ּבְ ר  ּוְמְתַחּבֵ ְיסֹודֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ ִמן  ַהּטֹוב 
ִחיַנת  ּבְ מֹוֶנה אֹוִתּיֹות,  ִחיַנת ׁשְ ּבְ הּוא  מֹו ֶאָחד, ׁשֶ ּוׁשְ ִחיַנת ה' ֶאָחד  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ִנְתַיֵחד ׁשְ
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"ל:  ּנַ מֹוָנה ָיִמים ּכַ ׁשְ

כי כאשר מתגברים על האדם דרכי  ונס חנוכה,  ענין הפך שמן הטהור שמצאו  ובזה מראה 
השכחה והתאוות הדאגות והצער וכו' זאת מציאות כח הדין והקליפות שמונע ומרחיק, ועיקר 
כוחם הוא בבחי' מלכות יוון הרשעה שהוא כיבוי נר השכל ועי"ז כל הגוף אינו יכול להתחבר 
להקדושה, ונעשה בחי' טמאו כל השמנים היינו שכל הכוחות של הגוף והמידות וכל ההרגשות 
שבלב נופלים לרוח הטומאה בבחי' וטמאו כל השמנים, ועי"ז מתרחק האדם יותר מאור הנר 
מאור השכל, כי בכח השכל לעשות שלום וכלליות בין הגוף להנשמה כי השכל מכניע הרע 
ומעלה כח הטוב ואז נעשה גוף קדוש שנכלל בקדושת החלק שלו באלקי ישראל, כי נכלל 
ולא בחושך, אבל הכל עומד  וגם הוא הולך באור  בכח הטוב כח הצדיקים שהם אור הטוב 
כי אם  וכו'  יניקת הרע ממה שנכשל בעבר  נגד בחי' אריכת הנשימה של  על מה שמתגבר 
מתעורר הרוח סערה נגדו ואינו מתגבר בעצת בחי' אנחה וצעקה וכו' הרי נעשה בחי' טומאת 
כל השמנים וכל הגוף מתרחק מהחלק באלקי ישראל ונגרר אחרי החסרונות של כל יום כדרך 

העולם שבוכים וממשיכים בחיים של צער ודאגה.

והרי יש כח נס גדול שהוא ההתחלה לצאת מהנפילה הזו והוא בבחי' הפך שמן טהור שמצאו 
ונוה הרצון ואריכת אפים, כי אחרי  בנס, היינו שמצאו דרך לאחוז בהצדיק ע"י בחי' אנחה 
שהשי"ת עשה נס הנצחון מצאו מה שגרם לנס זה להנצל מרוח הרשע, מצאו שיש בחי' כהן 
היינו שפע החסד באור התורה בחי' שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו', ומצאו ששם יש בחי' 
רב דקדושה בחי' כח מידות הרחמים כח הצדיק המופלג, שזה בחי' הפך שמן שהיה חתום 
ואז התגלה כח הדלקת השכל  וטהור לגמרי,  זך  גדול שהוא הגדול מאחיו  בחותמו של כהן 
לטהר כל השמנים  קצת, מה שיכולים להדליק השמן שבפך למצוא כח להכניע הרע ולברר 
הטוב קצת, כי לא היה בו כח להדליק נר רק קצת באותו יום ראשון, היינו להאיר השכל באדם 
בבחי' קודם הבריאה הארה של אור אמת שזורח בלב ומודיע אמיתת אור השם שזה בחי' פך 
השמן שהיה בו רק להדליק קצת ליום אחד בחי' אחדות השם שקודם הבריאה, אבל לא היה 
בו כח השכל של דרכי עבודת השם לזכות להכניע רח הרע בתוך כל מה שיש לעשות בעולם 
הזה לברר הטוב מהרע, לא היה בו הכח שמוכרח לנו לזכות לרוח חיים להכניע הרע ולברר 
הטוב, רק זכו לדעת מהארת אור הצדיק אבל לא בדרכי העבודה שגילה איך לחיות ומגלה זאת 
בכמה דרכים עד שזה שייך לכל אדם גם בדרגא התחתונה שגם הוא יזכה לשמחה ולתמימות 

ולהתגבר מה שיכול וכו'.

לימוד  בחי'  של  השכל  כח  ורחב,  גדול  יותר  שכל  כח  שנמשך  שראו  חנוכה  נס  עיקר  וזאת 
ורואה השכל איך אותו כח הבירור יש במציאות  בין טוב לרע,  הפוסקים שמברר בבהירות 
השכל שמרחק הרצון לחלק המגושם וכו' ממש פועל וכו' ומתחיל לקבל דרכי השכל שהוא 
בחי' שמונה ימים היינו יחוד שם הויה בחי' אחדות השם לבחי' שם של אדנות בחי' הנהגות 
עוה"ז ונכללין יחד כי מכניעים הרע ונעשה בחי' הגוף חלק באלקי ישראל שזה התגלות השלום 
התגלות שם השם בחי' ח' אותיות שיש ביחוד שני השמות הקדושים כידוע שזהו עיקר יחוד 
קוב"ה ושכינתיה, וכל עבודת האדם ומה שצריך לברר הד' יסודות וכל דבר רשות לבא לאור 
שורש הנשמה, לחיות בגן התורה ולגדול שם בדרכי עבודת השם, בכח התפילה המעין שיוצא 
מבית השם, להאיר נקודת השכל בלב האדם - הרי זאת מה שאנו זוכים להתחנך בשמונת ימי 
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חנוכה, איך לאחד בחי' הירידה למטה בבחי' רה"ר וכל מה שעובר עלינו צער ודאגה, כל מה 
שדברי הרשות והטרדות מושכים - לאחד הכל אמונה ולהשגחה בבחי' ח' אותיות היחוד הנ"ל.

ובכל יום אנו מחברים את הירידה אל אור השכל ולתכלית הטוב )שזה שלשה בחינות הנ"ר, כי 
יש מה שאור הצדיק יורד להאיר, ויש מה שנדלק השכל ומתחיל לברר, ויש מה שזוכה לאור הרוח חיים 

מידות הרחמים שמחדש הכל, שזה בחי' י"ג תיבות של ברכת נר חנוכה, וזה בג' בחי' גן נהר עדן, ענ"ג 

הקדושה של אור הגנוז שמאיר בנר חנוכה, שהוא הכח לבטל שלטון הקליפות והמניעות וכל צער ולבא 

ולגלות כח הטוב שזה  יסודות  הד'  ורפואה( להכניע הרע של  ישועה  ולכל  לשלימות החסרונות 

שמונה בחינות שעלינו לזכות בשמונה ימים אלה להכנס לאור השכל שמאיר לאדם לאחד שם 
השם תמיד ביחודא שלים, למצוא אחדות השם והתגלות כח מידת הרחמים שמחדשים הרוח 

חיים להשלים כל חסרון.

יֹות  ֻקׁשְ ּכְ ָמהּול,  ָהָאָדם  ֶאת  ָרא  ּבָ לֹא  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ּכִ ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ וְֶזה  ד( 
ְך ַמְכִניִעין אֹותֹו ְוחֹוְתִכין  ֶרְך ָהַרע, ְוַאַחר ּכָ ֲעֹבר ָהָאָדם ּדֶ ּיַ ַעם הּוא ּכְֵדי ׁשֶ יקֹוְרִסים, ְוַהּטַ ָהֶאּפִ
ִכין  ַהּפְ ּמְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ְך'  ְך, 'ִמן ַהחֹׁשֶ הּוא ָהַרע, ְוָאז ֵיׁש ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהחֹׁשֶ ָהָעְרָלה ׁשֶ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ִחיַנת ׁשְ ה ּבְ "ל, ְוָאז ַנֲעׂשֶ ּנַ ֵלמּות, ּכַ ְ ְכִלית ַהּשׁ ְך ְלאֹור, ַרע ְלטֹוב, הּוא ּתַ חֹׁשֶ
מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ִחיַנת ה'  ּבְ "ל,  ַהּנַ ְבִחיַנת ח' אֹוִתּיֹות  ּבִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָיִמים  מֹוָנה  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ְכָלִלין  ּנִ ׁשֶ

"ל:  ּנַ ֶאָחד ּכַ

ימי חנוכה הוא להמשיך כח הקדושה לתוך  נר חנוכה ושמונה  ומגלה בזה שעבודת הדלקת 
יוון הרשעה ומה שעובר על האדם למטה מעשרה  מציאות העולם במקום שיש התגברות 
לנו  טפחים בעולם הזה, להמשיך רוח חיים ממקור הרחמים לתוך מציאות הבירורים שיש 
לעשות במציאות המלחמה הכבידה וכו' )והרי שיש בזה שלשה בחי': ענין שורש הרחמים, והמשכת 
הרוח חיים, ותיקון מקום הבירורים הקשים, והרי זה בחי' ג' היחודים של נר כי העיקר להמשיך התיקון 

ליחוד הנ"ל שהוא בחי' ח' אותיות הוי' ואדנות, וזאת ממקור הרחמים שנפתח בכח הצדיק, בבחי' י"ג 

מידות ]כידוע שזה שורש אור נר חנוכה ומרומז בי"ג תיבות הברכה[ והוא אור בחי' רגל כידוע פלאות 

הרחמים שמתגלה בחנוכה ]וזה מציאות התעוררות הרחמים שיש למעלה לתקן בחי' רגל מהשוק, וזאת 

ע"י אנחה וצעקה שהוא תפילה בבחי' תכלית הקושי שאינו יכול רק להתאנח על ענינו וכו' והרי עי"ז 

מתעורר הנס כנ"ל[ שזה בחי' היחוד העליון אקי' הוי', התגלות הרוח חיים הוא בבחי' היחוד של הויה 

ניקוד השם[ כי מעלין  ]בענין  יום מוסיפים לתקן עוד מידה משמונה בחינות כידוע  והרי בכל  אלקים, 

המידה מנפילתה להיות טהור ]היינו שנזכה להשכל של תורה ותפילה אשר יודעים מה לרחק ומה לקרב 

מז' המידות כלליות, כמ"ש בכוונות נר חנוכה( כי עיקר שליחות האדם הוא לעבור מציאות המלחמה 

ולהתגבר בכל מה שעובר, כאשר זאת תחילת הקדושה במצות מילה שמוכרח לעבור ח' ימים 
ורק אז להפוך הכל כאשר מעביר הרע של הערלה ומתגלה אות ברית קודש. 

ַעל ָידֹו  ה ׁשֶ ה, ֶזה בְִּחיַנת ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ל ֲחֻנּכָ ל ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִחיַנת ְקִריַאת ַהַהּלֵ ה( ְוֶזה ּבְ
י ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה  ּתֹוָרה, ּכִ ְך קֹוְרִאין ּבַ ה, ְוַאַחר ּכָ ִפּלָ ל הּוא ּתְ י ַהּלֵ ְמָבְרִרין ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ּכִ
ַח  ְזּבֵ ת ַהּמִ י ֲחֻנּכַ ַח, ּכִ ְזּבֵ ת ַהּמִ ן קֹוְרִאין ֲחֻנּכַ ם(, ְוַעל ּכֵ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ְמָבְרִרין ַהּטֹוב ִמן ָהַרע )ּכְ
ַח  ְזּבֵ ַגם ַהּמִ ְטָרא ָאֳחָרא הּוא ִמּפְ ר ֲאִחיַזת ַהּסִ י ִעּקַ ַח ֵמֲאִחיַזת ָהַרע, ּכִ ְזּבֵ הּוא ְלַטֵהר ֶאת ַהּמִ
ׁשֹו ֵמֲאִחיַזת  ּוְלַקּדְ ְלַטֲהרֹו  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ת  ֲחֻנּכַ ל  ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ אּו  ּבָ ן  ּכֵ ָמקֹום ַאֵחר(, ְוַעל  ּבְ ְמֹבָאר  )ּכַ

ִתי,  ַח ֵמִאיׁש ׁשֹוֶגה ּוִמּפֶ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ְרּתֶ ל ֶלָעִתיד ְוִכּפַ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ת ַהּמִ ֲחֻנּכַ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהַרע, ּכְ
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ִנְמָצא  ּבֹו,  ֱאֶחֶזת  ַהּנֶ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ַהְינּו  ּדְ ּוֶפִתי,  ׁשֶֹגה  ֵמִאיׁש  ְלַטֲהרֹו  ֵדי  ּכְ כֹו  ְלַחּנְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַהְינּו 
ִחיַנת  ם ֶזה ִנְקָרא ִחּנּוְך, ּבְ ַח הּוא ְלַהְכִניַע ָהַרע, ְלָבֵרר ַהּטֹוב ִמן ָהַרע. ְוַעל ׁשֵ ְזּבֵ ת ַהּמִ ֲחֻנּכַ ׁשֶ
רּור  ַהּבֵ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו',  ר  ְוֶהּתֵ ִאּסּור  ָנה,  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ִ ִמּשׁ לּול  ּכָ הּוא  ׁשֶ מט"ט  ֲחנֹוְך 
י  ה, ּכִ ֲחֻנּכָ ַח ּבַ ְזּבֵ ת ַהּמִ ן קֹוִרין ֲחֻנּכַ ר ִמן ִאּסּור ְוכּו', ְוַעל ּכֵ ִריִכין ְלָבֵרר ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ֶהּתֵ ּצְ ׁשֶ
ִרין ַעל ַמְלכּות  ּבְ י ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתּגַ ה, ּכִ ִחיַנת ֲחֻנּכָ הּו ּבְ ּזֶ רּור ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ׁשֶ ִחיַנת ּבֵ הּוא ּבְ
מֹו  ׁש ׁשְ ְוִנְתַקּדֵ ל  ּדֵ ִנְתּגַ ְוָאז  ִעים ֲעֵדי ָאֶרץ,  יל ְרׁשָ ּפִ ְבִחיַנת ַמׁשְ ּבִ ּוַמְכִניִעין אֹוָתן,  ָעה  ָהְרׁשָ

"ל:  ּנַ מֹו ֶאָחד, ּכַ ְבִחיַנת ה' ֶאָחד ּוׁשְ ַרְך, ּבִ ִיְתּבָ

והרי הכח להפך כל דבר לטוב הוא ע"י הארת השכל שיש בלב האדם מהנהר שיוצא מעדן 
להשקות הגן להבין לפי ערכו איך להרחיק הרגשת הגשמיות והרע ואיך ענין העלאת הטוב 
אבל  למעשה,  השכל  כח  מתגלה  ששם  התורה  לימוד  ע"י  הוא  השכל  וקנין  מדרגתו,  לפי 
שורשו בכח התפילה, הרי שלזאת בחנוכה אחרי שמתפללים העמידה של שחרית מוסיפים 
לומר הלל, כי בו התגלות כח התפילה להאיר אור השכל, ואח"כ יש קריאת התורה בפרשת 
הנשיאים, ששם מתגלה כח זה למעשה, כמבואר בהמאמר, ולזאת קוראים בחנוכת המזבח, 
כי עיקר אחיזת בלבול הדעת הוא ע"י פגם המזבח היינו תאוות אכילה ויש לתקן זאת ע"י 
צדקה )כמבואר לקו"מ סי' י"ז( והרי בחנוכה מתגלה הדעת איך לזכות לתיקון המזבח בכח תיקון 
הנצוצות בחי' גרים וכו' כמבואר שם, שזאת מה שהביאו חנוכת המזבח לתקן השכל לתקן 
המזבח מאיש שוגה ופתי שהוא מציאות הנפילה מאור השכל הזה איך לברר הטוב מהרע בכל 

מה שעושה.

כי חנוכה הוא בחי' חנוך ענין מט"ט היינו בחי' ההלכות של ששה סדרי משנה שיש לברר 
המותר האסור וכו' ולהבין איך לברר הטוב מהמותר ולהכניע צד המגושם שבו אחיזת הרע, ולא 
להתייאש מזה ע"י כל מה שעובר וכו', רק בכח האנחה והתקשרות להצדיק למצוא נקודה של 
שכל ולהתחיל מחדש תמיד, כי עיקר עבודתינו הוא לברר בכל עת, גם אם יש בזה מלחמה וכו', 
מה שחוטפים וזוכים קיים לנצח והוא חנוכת הקדושה בעולם, כי באמת המלחמה עם מלכות 
הרשעה הוא כבידה ואנו יורדים בכל עת למציאות כח ההסתרה, אבל בכל מה שנזכה להתחזק 
נעשה השם אחד בחי' יחוד שני השמות, וכח הרוח חיים לזכות לזה נמשך עלינו בשמונת ימי 

חנוכה כנ"ל שהוא תיקון הד' יסודות והתהפכות כח העולם הזה להיות נכלל בהקדושה. 

ְדֵרגֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ְלַהֲעלֹות  ַהְינּו  ּוק,  ַהּשׁ ִמן  ֶרֶגל  ְכֶלה  ּתִ ׁשֶ ַעד  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ְדִליִקין  ּמַ ׁשֶ ְוֶזהּו  ו( 
ֵהם  ׁשֶ ַהִחיצֹוִנים,  קֹומֹות  ּמְ ּבַ ִלין  ְלׁשְ ּתַ ּוִמׁשְ ין  ׁשִ ַהְמֻלּבָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַרְגֵלי  ֵהם  ׁשֶ ְחּתֹונֹות  ַהּתַ
ְטָרא  ה ִמן ַהּסִ ָ ֻדּשׁ ה הּוא ְלַהֲעלֹות ַהּקְ ים, ְוַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ ִחיַנת ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיַנת ׁשּוק, ּבְ ּבְ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ה, ִלְבִחיַנת ׁשֵ ה ְלַמּטָ ָ ֻדּשׁ יְך אֹור ַהּקְ ה ְלַהְמׁשִ ַנת ֵנר ֲחֻנּכָ ּוָ ר ּכַ י ֶזה ִעּקַ "ל, ּכִ ּנַ ָאֳחָרא ּכַ

ם ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵ רּוְך ַהּשׁ ַהֹחל, ְלַהְכִניַע ָהַרע ּוְלָבֵרר ַהּטֹוב. ּבָ

וכאשר האדם יודע אמיתת אור הצדיקים ומתקשר ונלוה עליהם, אז יסוד הכל הוא להתנהג 
שעי"ז  ויודע  ומאמין  הגשמי,  צד  רוצה  שאינו  ע"י  להשי"ת,  קרוב  שיהיה  בדרך  דבר  בכל 
מעלה הקדושה והניצוצות שמחיין אותו הדבר ועי"ז נעשה התחדשות מעשה בראשית ושפע 
התגברות  מחמת  הזה  העבודה  יסוד  מציאות  הכרת  שנחלש  מה  יש  וכאשר  וכו',  דעת  של 
ההסתרה והחכמות חיצוניות וכו', אנו מחדשים את הדעת בימי חנוכה שהוא הארת הקדושה 
לכל המדרגות מטה מטה, להכניע הרע שגורם הקושיות וחסרון הכרת דבר אמת, ולהתחדש 
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להעלות הקדושה מכוחות הרע והס"א, כי העיקר לזכות ע"י חנוכה להאיר אור השבת כח 
הקדושה לתוך מציאות המלאכות והקדושה של ששת ימי המעשה ע"י התחדשות העבודה 

לברר הטוב מהרע בכל עת. 

הלכות חנוכה ֲהָלָכה ג
ּלֹו:  ֲאָמר ּכֻ ל ַהּמַ ם ּכָ ן ׁשָ ִסיָמן ל"ג( ַעּיֵ ִליּקּוֵטי ָהִראׁשֹון )ּבְ ים ּבְ ֲאָמר ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ י ַהּמַ ַעל ּפִ

ן  ל עלמין ְוכּו', ַעל ּכֵ א ּכָ בֹודֹו, ְוִאיהּו ְמַמּלֵ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָכל ָמקֹום, ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָלל, ׁשֶ ְוַהּכְ
ַרְך ְוַהּתֹוָרה ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו,  ם ִיְתּבָ ֵ ָכל ָמקֹום ְיכֹוִלין ִלְמצֹא ַהּשׁ י ּבְ ָלל, ּכִ עֹוָלם ּכְ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ
ׁש, ְוַעל  ָפה ֶאת ִיְצרֹו, ְוהּוא ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות ַמּמָ ּכָ י ׁשֶ יק ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ּדִ ר ַעל ְיֵדי ַהּצַ ְוָהִעּקָ
ל  ּטֵ ֶכף נֹוֵפל ְוִנְתּבַ ל ְורֹוֶאה ִמּדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ְוַכּיֹוֵצא, ּתֵ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְיֵדי ֶזה, ּבְ
ָפה  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ י  ְלַגּבֵ ְונֹוֵפל  ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ ַהּטֹוב  ַעל  ַהחֹוֶפה  ָהַרע  י  ּכִ ַהּטֹוב,  ַעל  ֹוֵכן  ּשׁ ׁשֶ ָהַרע 
ֵהיֵטב(:  ֶזה  ל  ּכָ ם  ׁשָ ן  )ַעּיֵ ְוכּו',  ַרע  ִויֵמי  טֹוב  ְיֵמי  ֵיׁש  י  ּכִ ֵהיֵטב(,  ֶזה  ל  ּכָ ם  ׁשָ ן  )ַעּיֵ ְוכּו',  ָהָרע  ִיְצרֹו   ֶאת 
רּוָיה  ָהְיָתה ׁשְ י ֲאִפּלּו ַהּתֹוָרה ׁשֶ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יק ָיכֹול ִלְבנֹות אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ִמּכָ ּדִ ַהּצַ ִנְמָצא ׁשֶ
ה, הּוא ָיכֹול ְלהֹוִציא אֹוָתּה ְוִלְבנֹוָתּה  ּנָ ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ִמּמֶ ִעים ׁשֶ ין ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ ה ּבֵ ּסָ ּוִמְתּכַ
ִחיַנת ַהּתֹוָרה  הּוא ּבְ ִחיַנת ַהְיֵמי טֹוב, ׁשֶ ה ּבְ ּלֶ ַהְיֵמי ַרע ִנְכָנִעין ְונֹוְפִלין ֶנְגּדֹו, ְוִנְתּגַ ֵמָחָדׁש ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ָהָיה  ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ י ִמּתְ א, ּכִ ֵעּלָ ה אֹור ַרב ִמּלְ ַהּטֹוב ַהּזֶ ְמצּוִמים, ַוֲאַזי ִנּתֹוֵסף ּבְ ין ְוַהּצִ בּוׁשִ ה ִמּתֹוְך ַהּלְ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
ּלֹא ִיְנקּו  ֵדי ׁשֶ ִצְמצּום, ּכְ ֵדי ִחּיּונֹו ּבְ י ִאם ּכְ ְך ָעָליו אֹור ַרב ּכִ ִלּפֹות, לֹא ָהָיה ִנְמׁשָ ין ַהּקְ ה ּבֵ ַהּטֹוב ְמֻכּסֶ
ַעְצמֹו, ֲאַזי ִנּתֹוֵסף  ה ַהּטֹוב ּבְ ּלֶ ְוִנְתּגַ ִלּפֹות  ְוַהּקְ ל ָהַרע  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ּכְ יו  אי, ֲאָבל ַעְכׁשָ ַהְקִלּפֹות יֹוֵתר ִמּדַ
ה'  ִחיַנת ּבַ לֹום ְוכּו', ּבְ ה ַהּתֹוָרה, הּוא זֹוֶכה ְלׁשָ ּלֶ ְתּגַ ּנִ א ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ֵעּלָ ְך ָעָליו אֹור ַרב ִמּלְ ְוִנְמׁשָ
ַרְך ְוכּו'. ּוְבַהּתֹוָרה  ם ִיְתּבָ ֵ ָעקּו, ִיְמָצא ּבֹו ַהּשׁ ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ָבר, ַהְינּו ּבֵ ל ּדָ אלִֹקים ֲאַהּלֵ ָבר ּבֵ ל ּדָ ֲאַהּלֵ
י  ַעת ְוכּו', ּכִ ּדַ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ יָקא ְסִתיָמָאה, ּבְ ַעּתִ ִחיַנת אֹוָרְיָתא ּדְ ר הּוא ּבְ ְסּתָ ר, ְוַהּנִ ֵיׁש ִנְגֶלה ְוִנְסּתָ
ּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַדַעת,  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוֵיׁש ַאֲהָבה  ּוְבִמּדֹות,  ְזַמן  ּבִ הּוא  ׁשֶ ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ֵיׁש ַאֲהָבה 
ְזַמן ּוְבִמּדֹות ַעל ְיֵדי  ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוכּו', ְוָכל ָאָדם ָיכֹול ִלְטעֹם ַטַעם אֹור ָהַאֲהָבה ַהּזֹאת ֲאִפּלּו ּבִ ּפְ
ַמן  ּזְ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ְרׁשּותֹו ְוכּו', ְוָכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ֵיׁש לֹו ּבְ ְהֶיה ִלּבֹו ּבִ ּיִ ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ׁשֶ ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ
ְדֵרָגה  ּמַ ַמן ּבַ ּזְ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ְחּתֹוָנה הּוא ּבְ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ּבַ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ י ַאֲהָבה ׁשֶ ַעת ְוכּו', ּכִ ּדַ ּבַ ְוַאֲהָבה ׁשֶ

ל ֶזה ֵהיֵטב ֵהיֵטב(:  ם ּכָ ן ׁשָ ָהֶעְליֹוָנה ְוכּו' ְוכּו'. )ַעּיֵ

כלל המתגלה וביאור המובן מתוך מאמר מי האיש וגו' )לקו"מ סי' ל"ג, והנה מתוך מה שהבנת 
דרכי העבודה שמתגלים בהלכה זו, אינם מובנים ומתקשרים  רק לאור הבנת דרכי העבודה שיש בזה 

במציאות, לזאת ההרכח להאריך בביאור הדברים למעשה ועי"ז נבא להבנת ההלכה( הוא יסוד כלל 

מציאות הדעת והאמונה, כי בזה מורה ליסוד כל עבודה שהוא למצוא את השי"ת בכל דבר גם 
בתוך חושך ההסתרה וכו' בבחי' בקשת שלום, כי יש לבקש שלום שלא יהיה מחולק במידותיו 
ובמאורעותיו שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו בין בעקו, תמיד ימצא את השי"ת, כמ"ש בהשם 
אהלל דבר באלקים אהלל דבר, וגם בכל מצב של חושך וגשמיות. כי מי שנמשך אחר כל 
מאורע ומקרה שעובר עליו וכל מצב מחשיך לו ובודק תמיד אם טוב לו או קשה לו, אינו יכול 
להיות קרוב להשי"ת ואינו מוצא אחדות השם השגחה ושלום בכל מה שהשי"ת מנהיג בעולם 
ומה שמתנהג איתו, ואינו יכול לבא להכיר ולאשתמודע במציאות השם שהוא יסוד לכל עבודה 

בתורה ותפילה.



יט ליקוטי הלכות ח"ג דף רמב - רמו  |  הלכות חנוכה א ב ג

אור הנסתר  היינו במה שמקבלים  ע"י התורה שנקרא שלום  הוא  לבחי' שלום  לזכות  והנה 
שבתורה בחי' אורייתא דעתיקא שכל נתיבותיה שלום שזאת ע"י אור הצדיקים, כי עי"ז באים 
להכיר שיש לאהוב את השם ולאהוב את השלום את מציאות אחדות השם בכל דבר שעובר 
עליו ובכל בריאה ומציאות, להכיר שיש מציאות של שלום בין ישראל ודרך לאהוב זה את זה 
בשלום, כי יסוד הדעת שהוא יסוד התורה והצדיקים האמיתיים הוא שצריכים לדעת ולזכור 
ומהרנ"ת  רבינו  בדברי  זה  בענין  המבואר  משמעות  שיבין  ובמה  האלה  הזה"ק  דברי  בלשון 
כל הארץ  לזכור שמלא  יסוד האמונה,  זאת  כי  בספרי הצדיקים  כל המפורש  כראוי  ולהבין 
כבודו, ושלית אתר פנוי מיניה, ושאיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ובכלליות בזה מאיר 
בקדושת דברי הזהר איך שיסוד הכל הוא לדעת ולזכור תמיד במציאות אחדות השם ולזכור 
שהשי"ת לבד נמצא ומחיה הכל, וע"י זכרון זה יש לצאת מכל מקרה והסתרה, לבא לאהוב את 
השלום ואת העבודה למצוא אחדות השם להכיר שזאת יסוד התורה ויסוד כל עבודה וכל כח 
של אמונה במה שיודע בליבו במציאות השם שהוא מחיה ומהווה הכל לבד, שהכל מתחבר 

ומתאחד בשלום להשגחת השם.

ובמציאות הבלבולים השכחה והנפילות , מוכרח להיות באדם דעת חזקה שעובר על כל ריחוק 
והסתרה, לדעת שאפילו אם הוא נמצא במצב שרחוק מאד מהתגלות הדעת והקדושה, וגם 
אם עובר עליו מה שעובר במלחמת היצר, וגם אם הוא טרוד במלאכתו ואפילו אם הוא במקום 
הכי מגושם שטרוד בכל הנ"ל יחד עם מה שנמצא עם עכו"ם מגושמים מלאים ניבול וכו' וגם 
גאוה והוללות וכו' ככל מה שדרכי ההסתרה והתגברות הגשמיות יכול ליפול על נפש מישראל 
מחמת טרדותיו, הרי יסוד הכל הוא לעורר הדעת עד שעי"ז  ימצא שם את השי"ת, לדעת 
שהכל רק מציאות של הסתרה ברצון השם כי באמת זה הגוי וזה המקום וזה הענין שלוחם 
וידע  יכיר  והוא ענין של נסיון לראות האם  - רק השי"ת לבד מחיה זאת,  בו ברוחני וגשמי 
ולזאת צריכים  ויתפרדו כל פועלי און,  נגד הרע שיש שם  יכול להתגבר  את האמת שעי"ז 
ולכל  ולשכחת השי"ת,  בו מה שמושך לגשמיות  ויש  ולחשוב לענין כל דבר שרואה  לזכור 
דבר שעובר עליו ומה שמושך ומבלבל, לזכור הנ"ל שהשי"ת ממלא כל עלמין וכו' ומשמעותו 
הפשוט  שמתקשר להלב וכופה ההסתרה לזכור שהכל כרצון השם ממש כי בלי חיות האלקות 
אין שום קיום לשום דבר ואינו במציאות כלל, רק השי"ת מחיה המציאות הזה בהשגחה, והוא 
ית"ש נמצא שם, ולזאת יכיר שגם הוא יכול להיות קרוב להשי"ת ולעמוד בנסיון שיש שם, 

ולעשות העבודה שיש שם ככל המבואר בדברי הצדיקים כנ"ל.

וכל האויר והרוח  ואם נדמה לו שהדבר מציאות, שהדומם והעפר והשמים שרואה למעלה 
וחמימות האדם ולחות המים וכל צומח חי ומדבר, הם פועלים ועושים לבד, ויש שינוי ח"ו, 
שגם  מהשי"ת  מרחיק  וזה  הסתרה  של  מציאות  רק  יראה  הרי  ודאגה,  מחלוקת  יש  ועי"ז 
העבודה הוא בלי דעת ויראה וכו' בלי אור המידות דקדושה שבהם עיקר הכרת גדולת השם 
לאשתמודעא ולהכיר במציאות השם, ומזה נמשך כל חסרון של בירור טוב מרע וכפיית היצר 
רעות למחלוקת  ונופל להמידות  הנפש  נגה על  כי משאיר שלטון קליפת  בכל מה שעושה 

ושנאה וכו'. 

ולזאת עיקר ההתחלה הוא תמיד במציאות כח המחשבה והדעת הזה שבאמת השי"ת מחיה 
שמושך  מה  וכל  שרואה  מה  כל  מציאות  מה  להבין  גם  ויש  כנ"ל,  עלמין  כל  ממלא  ונמצא 
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להגשמיות מתוך עיני דעת ושכל, להבין שגם כח הרע והנגה המעורב טוב ורע, וגם כל מה 
שעובר עליו ממשיכת היצר ומה שנפל מאד לשכוח לגמרי מהקדושה כי היה טרוד במלאכתו 
בין הגוים ולבו בדאגותיו, ושכח הכל וכו' - הרי יש לראות גם זאת באור הדעת, שזאת מחמת 
שסדר המשכת החיות מאת השם הוא כך שבמקום שיש קדושה ועבודת השם מתגלה חיות 
ואור הקדושה, אבל בכלל מציאות העולם הכל מכוסה בהוד פרוש על הברואים ונראה הכל 
כטבע שזה נקרא בחי' קליפת נגה והוא מציאות השכל ומשיכת הגשמי, ולפי מה שהמקום 
מגושם יותר כאשר האדם נמשך אחר היצר וכו' וכאשר הוא בגלות בין הגויים וכו' לפי מציאות 
הטרדות והשכחה והמחלוקות, שם השי"ת מנהיג כך שממעט ומקטין שפע האור והחיות רק 
להחיות הדבר בצורה והנהגה זו, הרי שיש לדעת שבמה שרואה ועובר עליו במצב שלו וכו' 

שם הכל חיות אלקות אבל החיות הוא ממועט ובצמצום רק כדי חיונו.

כל העולמות הם  כי באמת  הרוחני,  על החיות  לבושים  הוא שמתרבים  הזה  וענין הצמצום 
לבושין על שורש החיות וכו', ויש שנעשה לבוש עב של קליפת נגה שזאת מציאות העוה"ז, 
שהם  וכבידות  עבים  ומחשבות  בלבושים  הנפש  ומלביש  שבנגה  הרע  חלקי  שמתגבר  ויש 
מציאות הבלבולים ומה שנדמה לו שהשי"ת רחוק וכו', כי הלבושים הם מה שגורמים שאדם 
רחוק מדעת ומכל כח של אמונה והוא חלש ודל וחסר שפע וכו' וגם מתגברים הנסיונות וכו', 
ואם היה מתחזק באור הדעת הזה שבאמת השי"ת לבד נמצא, ורוצה בו ומחכה לקבל נחת רוח 
וכו', היה בו כח גדול ויסוד לתשובה ודרך של עבודה בכל עת, כי בכל מצב יש להכיר שהשי"ת 
מקביעות  לצאת  צריך  שהוא  האדם  שיודע  במצב  בפרט  עבודתינו,  יהיה  מה  ומסדר  מנהיג 
בתורה וכו', ועיקר הנחת רוח הוא לאחוז עצמו למצוא את השי"ת דייקא בתוך כל ענין שמבטל 
ומקשה עליו, ולא להישבר מכל מאורעותיו, וגם כאשר הצער הוא מביטול עבודת השם יזהר 
לו  היה  זאת  ולפני  אח"כ  לתורה  זמן  לו  שיהיה  ויבין  נחת  ממנו  רוצה  השי"ת  איך  מלקבוע 
נחת  להאמין שהשי"ת מקבל  הוא  עיקר העבודה  הזמן מאד, אבל עכשיו  באותו  ויזהר  זמן 
ממה שמתחזק להאמין שהכל בהשגחה ויש אלקות בכל מקום והוא בתוך הלבושים, ומובן 
שמתחרט על מה שגרם לבושים עבים כאלה אבל יודע שבכח הידיעה הזאת מפיל ומבטל כח 
הקליפות, כאשר זאת יסוד עבודת האדם בכל דבר רשות בשינה ואכילה ומו"מ וכו' וגם כאשר 
נפל מאד כו' הוא בבחי' זה ששואל היכל אלקיך וכו' הרי יש לו לאמר שדייקא בכרך גדול 
שברומי, בתכלית גאות השקר ומקום הרוע, אין עוד מלבדו כלל, ואפילו אם הוא רואה עצמו 
משוקע במדור הקליפות, בכוחו לתקן הכל ע"י שיבקש אי"ה השי"ת כי בוודאי נמצא וימצא 
מיד נקודה של דעת לדבק עצמו בהשי"ת ע"י אמונה ע"י דעת או ביטול המחשבות וכו', ומובן 

שעי"ז ימשיך ויתקדם לשוב בתשובה,  וגם לבא לתשובה שלימה.

ומתבאר בזה סדר הדברים; שבעת שמתחיל להכיר שהשי"ת נמצא וכו' בזה חוזר להשי"ת 
ומקבל אור התורה אור הצדיקים ובא לאמונה לאהוב את השלום ומאיר בו נקודה של אהבת 
השם, והרי יש להתקדם עוד, היינו לכפות יצרו בענין הנסיון שבא לפניו, כי יש לצאת מריבוי 
הצמצום  מתמעט  הלבושים  מריבוי  יותר  שעולה  מה  וכל  התשובה  מעשה  ע"י  הלבושים 
כי  ממש,  להשי"ת  להתקרב  מהנ"ל  יותר  מתקדם  הרי  ובזה  אור השי"ת,  אל  יותר  ומתקרב 
יבא לאהוב את עצמו עם השי"ת באהבה יתירה שזה עיקר חיות הנפש וחפץ החיים, הרי 
שיש להתחיל תמיד להכיר שהשי"ת לבד נמצא ומחיה מקומו ומה שעובר עליו בגוף ונפש 
וגם מבעל בחירה וכל חולק ורודף, כל מאורעותיו וכו', וצריך להמשיך לזכות למעשה לכפות 
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היצר, אם זאת באיזה משיכה של התאוות במה שיכול, יהיה איך שיהיה ועי"ז להתגבר באמת 
לכפות היצר כראוי, ולחשוב דרכיו להתגבר ולעצור רוחו במה שכבר מכיר וכו', וזאת גם בענין 
הרגל העצב והדאגות, יכפה המידות רעות האלו לבא לאמונה ליראה ואהבת השם, לחשוב 
ממציאות השם ולא ממה שנעשה, רק לכפות מה שמסתכל על טבע ודואג על הטבע, ע"י 
שכופה כל מציאות של הכרה בטבע במחשבות של השגחה שלימה, וכך ימשיך תמיד בכל 

היום למצוא נקודות של כפיית היצר שיש בכל דבר.

והנה בכל מה שמתחיל בזה, כבר גורם התגלות אור רב מלמעלה, וכל מה שזוכה יותר בזה, 
זאת עיקר עבודת האדם לפני השם כאשר גם בלימוד התורה ותפילה יש כפיית המחשבות 
לימוד ולרצון של בחינות הלשמה, ויגיעת הכוונה וכו', ובכל מה שמתקדם בזה, פושט לבוש 
הקליפות מעליו ויכול לקבל אור יותר ממה שהיה יכול מקודם. ולפי מה שמתגבר יותר גם 
בכל דבר רשות, ובכל מה שיש לו עסק ומאורעות עם אנשים או אפילו עכו"ם ומסתכל בשכל 
האמונה והדעת הנ"ל לראות איך לכפות הימי רע להכניע ולמאס הרצון והלבוש העב של כל 
מידה רעה ולהכיר במציאות הטוב והחיות אלקות שהוא שורשו כי הכל בחיות השי"ת, ולפי 
מה שמתקדם בזה, אז מתעלה הטוב שבדבר שהוא בחי' אותיות יותר ממה שנתעלה מקודם, 
כי עולה לדרגא יותר עליונה ששם מאיר חיות האלקות יותר עד שעולה לבחי' אותיות מאירים 
ובולטים היינו התעלות הנצוצות להיות בחי' רצון והשתוקקות אמונה ודעת לפי מה שיזכה, 
כי התעלות הנצוצות ממשיך ומאיר אור הדעת כי נתמעטו הלבושים וכו', ומתגלה בנפש כח 

הקדושה.

והנה אז יש לקבל הארת אור התורה מאור התורה של הצדיקים, כי לפי מה שמתגבר יותר הרי 
נצטרפין האותיות ונעשה מזה אור תורה היינו שזוכה לקבל אור התורה של הצדיקים )אשר 
אור תורתם הוא אמיתת התעלות הנצוצות והארת האותיות וצירופן בתכלית המעלה כמובן במה שמזכיר 

בהמאמר ענין זה דייקא לכח הצדיק שהוא בבחי' עושי דברו לשמוע, כי יסוד כל מציאות התגלות אהבה 

כי עיקר אור אהבה  ועי"ז מאירים דרכי התשובה בחי' אהבה שבימים  שבדעת הוא מציאות הצדיק, 

זו וכו' הוא ע"י ההתקשרות ומה שרואים הצדיק ומסתכל בנו ואז שייך גם לכל אדם( כי הכח לזכות 

הצדיק שבכחה מתגלה  התורה של  פנימיות  אור  בלב למעשה את  ולקבל  להבין  להתעורר 
בחי' שלום הנ"ל, הוא ע"י מה שזכה האדם להתחיל כנ"ל לזכור בהשי"ת ובא לכפות יצרו 
ולהאיר האותיות ואז יבין בדברי הצדיק, לדעת מהשי"ת ולהתגבר יותר לכפות היצר ולהפך 
הכל לעבודת השם, כי לפי מה שפועל הארת אותיות הקדושה נתגלה אור התורה, היינו התורה 
שהוא בעצמו בנה והמשיך בבחי' עושי דברו לשמוע בקול דברו, כי על ידו נמשך האור הרב 
מלמעלה כי ביטל הלבושים עבים שממעטים האור כדי שלא ינקו הקליפות וכו' ועי"ז נמשך 

חיות גדול חיות רב.

שממעטים  מה  שלפי  כנ"ל,  להשי"ת  האהבה  אור  התגלות  למציאות  האדם  יבא  הרי  ואז 
הלבושים עבים מתגלה האהבה, כאשר בתחילה התחיל לאהוב מציאות ענין השלום כנ"ל 
יותר לבא לאהוב א"ע עם השי"ת, הרי  ואח"כ המשיך להתקרב  הנ"ל  שנעשה ע"י הדעת 
בזה מתחיל לאשתמודע ולדעת מהשי"ת ומשתוקק להיכנס יותר לאהוב עצמו עם השי"ת 
באהבה יתירה שזה עיקר חיות הנפש, ואור אהבה נמשך עלינו בכל מצוה שפועלים התורה 
ובכל מעשה ודיבור וגם מחשבה של עבודת השי"ת באור הדעת וכו' כאשר ע"י כל הנ"ל מאיר 
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הדעת להכיר במציאות האמת בגודל אור מצות השם ברה שהוא מה שהשי"ת אוהב אותנו 
באהבה רבה וגדולה, ונתן לנו לעשות נחת רוח לפניו ית"ש ולקבל חיים נצחיים וכו', כי אוהב 

עמו ישראל. 

שמביא  אהבה  של  כאור  בהדעת  שמתגלה  הקדושה  מציאות  ובולט  הלבושים  יורדים  ואזי 
ענין  בכל  ואז  והשלום,  האמת  ונקודת  מצוה  כל  התעלות  עיקר  שזה  וכו',  ואהבה  יראה 
ובא להכיר במציאות השי"ת ע"י  והתחדשות,  גדול  מתעורר לעבודת השי"ת באהבה בכח 
המידות דקדושה, כי רק ע"י המידות שייך להשיג גדולת השם וכו', ובלי המידות אי אפשר 
להשיגו, ובזה יבא לעבודת השם והתגלות הימי טוב כי יראה בטוב תמיד, כי אהבת השי"ת 
אלינו והתעוררות האהבה שבליבנו לקיים ואהבת את השם מאוחדים כאחד, ומתוך הרגשת 
אהבת השי"ת לנפש ישראל מתגלה האהבה שיש לנפש האדם להשי"ת בתוך מידותיו ובתוך 
מציאותו בעוה"ז בתוך בחי' הזמן והימי טוב שמעורבים בימי רע כי יכול לתקנם, גם לענין כל 

הזמנים שעובר עליו.

ובזה נתגלה לו אור התורה שכל נתיבותיה שלום, וכדי לזכות לאור השלום מוכרח להתקדם 
לבא להתחדשות האהבה יותר בכל עת היינו לעורר ההתקרבות והאהבה להשי"ת ואהבתו 
אלינו יותר, להתקדם ממה שזכה לבחי' 'אהבה שבימים' שהוא יסוד ההשגה לבא לבחי' 'אהבה 
שבדעת' שהוא הארת הזריחה שמאיר בנו התעוררות חדשה שמעורר ופותח הלב להשי"ת, 
כי קיום אור הדעת הוא ע"י מה שמתקדמים יותר, כי גם אם כבר זכה לבחי' אותיות בולטות 
והתגלות אור המידות ואור האהבה שבימים מוכרח להתקדם ולהתחדש, כי המלחמה בכוחות 
ההסתרה וחסרון השלום, המידות רעות והמחלוקת וכבידות הטבע וכו', - באים תמיד לנסות 
מחדש, כי יש מה לתקן בכל יום מחדש ורק אם יתגבר להמשיך על נפשו הארת הדביקות 
להשי"ת יותר בבחי' אהבה שבדעת אז יזכה לשלום ולדעת שכל מאורעותיו לטובה, ורק עי"ז 
יש בנו כח לאחוז באור הדעת, רק כאשר מתחדשים לבא להביטול לאור 'האהבה שבדעת', 
כי כמו שבכל מצוה יש הארת אהבת השי"ת אלינו כי קדשנו במצותיו וכו' כנ"ל שבזה מתגלה 
האהבה שבימים הנ"ל, הרי בכל מצוה במחשבה דיבור ומעשה לשם שמים יש בה עצם רצון 
השם לברוא העולם ולברוא נשמות הקדושות נשמות ישראל שזאת עלה במחשבה תחילה, 
שזאת שורש מידת החסד שורש כל בחי' אהבת השם לנשמות ישראל, כי בשורש האהבה 
הוא יותר בהירה וחזקה וידוע כבחי' חסד יומא דאזיל עם כולהו יומין בחי' אור חסד שמאיר 
מצות  בכמה  שמתגלה  קדושה  הארה  שזה  א"ס,  מאור  בזה  שנמצאים  דרגות  וכמה  בכמה 
ובסוכות בלולב וכו' כידוע, והוא הארה גדולה יותר ממציאות התגלות אהבתו עלינו בכל מצב, 
כי הוא שורש אורה שיש לעלות לקבל אח"כ, ובכח זה הרי מתגלה בלבינו האהבה להשי"ת 
באור הבהיר והחזק שפועל כח גדול ורצון ברור לזכור מה שהשי"ת רוצה בנו ומקיים העולם 
בנפלאות גדולות בחסד גדול שהוא שורש הדעת העליון שורש כל כח להכיר במציאות השם 

ולמצוא שלום ככל הנ"ל. 

כי יש אהבה שבדעת שהוא התקרבות יותר עליונה להשי"ת הוא מציאות עצם החסד בחי' 
השם  ויפח  בבחי'  נבראו  אשר  ישראל  נשמות  דקדושה  הנשמה  לבחי'  השי"ת  התאחדות 
נקראים  כי  לדעת  לבא  ישראל  כח  כל  שזאת  ונורא,  עליון  ממקור  וכו'  חיים  נשמת  אלקים 
קדש, ובשבילם נברא העולם כדי להטיב מטובו, וזאת עיקר התענוג לפניו ית', וידיעה זאת 
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הוא הארת האהבה שבדעת שמביא זריחת החסד וכו', כי מציאותה הוא כענין מחשבת האדם 
שיהיה לו בן ממשיך דרכו, שבזה שחושב שיהיה לו בן , הרי הוא חושב בעצם על עצמו ואוהב 

ההמשך שלו בעצמו, כי אוהב כל כך את בנו כמציאותו ממש שזה ענין המשל המובא בזה.

כי עי"ז שעולים  נזכה לשלום  וכאשר נתחדש תמיד לכסוף להארת האהבה שבדעת, עי"ז 
אהבה  אור  נוראת  התגלות  שהוא  רבינו  אור  בכח  אורה  לקצה  שנזכה  עת  בכל  זו  לזריחה 
שבימים לכל נפש והתגלות אהבה שבדעת להיות מושג לכל אדם לפי ערכו )כי כאשר אור זה 
מאיר בשבת כמבואר בהלכה זו, ומתעורר בכל יו"ט והוא הארה הגדולה של פסח וכו' והארת חנוכה, 

המשך אורה מתגלה בכח הצדיק המופלג וכו'( עי"ז יכולים להתגבר נגד כל מאורע ומקרה וטבע, 

ויבא לאהוב את עצמו עם השי"ת באהבה יתירה בתוך  ויתבטל  יפול  ולבוש עב  וכל חושך 
אהבה שבמידות ותמיד יזכור לאהוב את השלום.

וכל זה נמצא באור הצדיקים הגנוזים ואור התורה הגנוזה שנתגלה ע"י הצדיקים, ומי האיש 
החפץ חיים מי שיזכה להמשיך אמיתת חפץ ורצון הנפש להתדבק באור הדעת הנ"ל והארת 
אהבה הקדושה בבחי' אוהב ימים לראות טוב לקבל מאהבה שבדעת, מאור הצדיק, וזאת ע"י 
בחי' מי האיש החפץ חיים היינו שיש בליבו הכח לכפות היצר לשלוט על משיכת התאוות 
על  המעשים  על  ישלוט  שהלב  להדעת  ליבו  לקשר  לזכות  וצועק  ומתפלל  הרבה  ומתחזק 
הדיבור ועל המחשבה ויכוף יצרו, ואז לפי בחינתו וערכו ימשיך מאור האהבה שבדעת לראות 
טוב להחיות בחי' אהבה שבימים כדי להכיר ולאשתמודע במציאות השם מכל הדברים, להבין 
הצדיקים  אור  שמקבל  מה  לפי  והכל  תמיד,  שלום  ולמצוא  השי"ת  במציאות  הזכרון  דרכי 
הגנוזים ואור התורה הגנוזה שרואים בו וכופין כל כוחות הרע ומגלים דרך קיום זכרון הדעת 
שהשי"ת ממלא וסובב וכו', שזה עומד על מה שכופה יצרו כנ"ל, ומה שמתחזק בדרכי אהבת 
השי"ת ומתחזק בעבודת השם לזכור יותר בגדולת השם בדרך שבא לביטול ולאור הדביקות 
שזכה  האדם  של  השי"ת  עם  שאהבה  בהמאמר  כמבואר  ההתחדשות  עיקר  זאת  כי  יותר, 
להארה גדולה וכו' הוא אהבה פחותה ממה שזה שזכה לעלות יותר לאהבה הגדולה יותר, וכל 
מה שעולים ומתקדמים בהתחדשות, זהו הארת אהבה שבדעת, וע"י שמתקדמים ומתחדשים 

אז נמצא השכל לזכות לשבר כל מניעה לבא לשלום. 

ְבָרה ַמְלכּות  ְתָיהּו ּגָ יֵמי ַמּתִ י ּבִ ה, ּכִ ֶמן ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ ׁשֶ ְצָוָתּה ּבְ ּמִ ה ׁשֶ ִחיַנת ֲחֻנּכָ א( ְוֶזה ּבְ
ל ֶאת  י ְרצֹוֶנָך, ְוָרצּו ְלַבּטֵ יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ַעל ֻחּקֵ ּכִ ָרֵאל ְלַהׁשְ ָך ִיׂשְ ָעה ַעל ַעּמְ ָיָון ָהְרׁשָ
ְטָרא  הּוא ַהּסִ ָעה, ׁשֶ ְלכּות ָהְרׁשָ ּמַ ׁשֶ י ּכְ דֹול, ּכִ ס ָהָיה ַעל ְיֵדי ַהּכֵֹהן ּגָ ל ַהּתֹוָרה, ְוַהּנֵ ָרֵאל ִמּכָ ִיׂשְ
ַדְרֵכי ה'  ָרֵאל ֵליֵלְך ּבְ יִחין ֶאת ִיׂשְ ְפָרט, ְוֵאין ַמּנִ ְכָלל אֹו ּבִ ָרֵאל ּבִ ִרין ַעל ִיׂשְ ּבְ ָאֳחָרא, ִמְתּגַ
לֹום, ְוִלְפָעִמים  יַח ּוְלַהְעִלים ַהּתֹוָרה ְלַגְמֵרי, ַחס ְוׁשָ ּכִ תֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְורֹוִצים ְלַהׁשְ ֱאֶמת, ַלֲעֹסק ּבְ ּבֶ
ם ְלַגְמֵרי  ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְתַעּלֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ׁש ּבְ ּיֵ ַהּטֹוב ׁשֶ לֹום, ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ִרים, ַחס ְוׁשָ ּבְ ִמְתּגַ
ּקּון  ר ַהּתִ ֱאֶמת, ֲאַזי ִעּקַ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל ֵאיְך ְלִהְתעֹוֵרר ַעְצמֹו ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ֵאין יֹוְדִעים ּכְ ַעד ׁשֶ
יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ יק ָהֱאֶמת, ֲאַזי ּכְ ּדִ ּזֹוִכין ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ יק ַהּדֹור ָהֱאֶמת, ּכִ ּדִ הּוא ַעל ְיֵדי ַהּצַ
ל ְלַגְמֵרי  ְלּבֵ ל ְוִנְתּבַ ּטֵ יו ּוִמּדֹוָתיו, ֲאַזי ָהַרע ִנְתּבַ ר ִעּמֹו ְורֹוֶאה ַמֲעׂשָ ָהֱאֶמת עֹוֵסק ִעּמֹו ּוְמַדּבֵ
ה ֲאִפּלּו  ּלֶ ָפה ֶאת ִיְצרֹו ְוִהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע, ַוֲאַזי ָהַרע נֹוֵפל ְוַהּטֹוב ִנְתּגַ ּכָ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ֶנֶגד ַהּצַ ּכְ
יק ָיכֹול ִלְבנֹות ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות  ּדִ י ַהּצַ "ל(, ּכִ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ֵהיֵטב ּבַ ִלּפֹות )ּכַ ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי ַהּקְ
ְלכּות  ּמַ ה, ׁשֶ ל ֲחֻנּכָ ס ׁשֶ הּוא. ְוֶזה ָהָיה ּתֶֹקף ַהּנֵ ָמקֹום ׁשֶ עֹוָלם, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבְ ּבָ ל ָאָדם ׁשֶ ַהּטֹוב ִמּכָ
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ָלם ִמּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין  ָרֵאל ְלַבּטְ רּו ַעל ִיׂשְ ּבְ ִהְתּגַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָבה ׁשֶ ָעה ָחׁשְ ָהְרׁשָ
ְצוֹות, ֲאָבל  ר ִחּיּוֵתינּו ְוכֵֹחנּו הּוא ַרק ֵמַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִעּקַ לֹום, ֵמַאַחר ׁשֶ קּוָמה, ַחס ְוׁשָ ָלֶהם ּתְ
דֹול, ַוֲחֵבָריו ַהּכֲֹהִנים  ְתָיהּו ּכֵֹהן ּגָ ַלח ָלנּו ָאז ֶאת ַמּתִ נּו ְוׁשָ ַרְך ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ר ַעל ִיְצָרם, ׁשֶ ּבֵ כּו ְלִהְתּגַ ּזָ ה, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ּבֹוֵרי כַֹח, ּוְגבּוָרָתם ָהָיה ִמן ַהּקְ ָהיּו ּגִ ׁשֶ
ּבֵֹרי  ִחיַנת ּגִ ּבֹוֵרי כַֹח, ּבְ ָהיּו ּגִ דֹוִלים ְמֹאד, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ יִקים ּגְ י ָהיּו ַצּדִ דֹוָלה, ּכִ ָזכּו ִלְגבּוָרָתם ַהּגְ
ל ַמְלכּות ָיָון  יל ּוְלַבּטֵ ּפִ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ָזכּו ְלַהְכִניַע ּוְלַהׁשְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ֱאַמר ּבַ י ְדָברֹו ַהּנֶ כַֹח עֹׂשֵ
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ ַהְינּו ַהּתֹוָרה, ַאף ּבִ ם ְוָהיּו ְיכֹוִלין ְלַגּלֹות ַהּטֹוב, ּדְ י ָהַרע ָנַפל ֶנְגּדָ ָעה, ּכִ ָהְרׁשָ
ּבֵֹרי כַֹח ְיכֹוִלים  יִקים ּגִ ּדִ י ַהּצַ ָעה, ּכִ רּות ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּבְ ְצוֹות, ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ֵטִלים ִמן ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּבְ
ְמצּוִמים  ים ְוַהּצִ בּוׁשִ יט ֶאת ַהְיֵמי טֹוב ִמן ַהּלְ י הּוא ַמְפׁשִ "ל, ּכִ ּנַ ָבר ּכַ ל ּדָ ִלְבנֹות ַהּתֹוָרה ִמּכָ
ַהּטֹוב אֹור  ֶצר ְוכּו', ַוֲאַזי ִנּתֹוֵסף ּבְ ת ַהּיֵ ִפּיַ ָפה ֶאת ַהְיֵמי ַרע ַעל ְיֵדי ּכְ ּכָ ל ַהְיֵמי ַרע ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשֶ

"ל. ּנַ ְך ְוכּו' ּכַ ל ּכָ ה לֹא ָהָיה ֵמִאיר ּכָ ִחּלָ י ִמּתְ א, ּכִ ֵעּלָ ַרב ִמּלְ

ָרה  ה ֵמֲעׂשָ ם ְלַמּטָ יְך ּוְלַגּלֹות אֹור ַהּתֹוָרה ּגַ יו ְלַהְמׁשִ ָאנּו זֹוִכין ַעְכׁשָ ה ׁשֶ ִחיַנת ֵנר ֲחֻנּכָ ְוֶזה ּבְ
ּבֵֹרי כַֹח  יִקים ּגִ ּדִ ל ַהּצַ יו, ַעל ְיֵדי ַהּכַֹח ׁשֶ דּוַע. ְוַעְכׁשָ ּיָ ם ֵיׁש ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים, ּכַ ָ ּשׁ ְטָפִחים, ׁשֶ
ְתָיהּו ּוָבָניו, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָנַע ְונֹוֵפל ָהַרע, ַהְינּו ַהְיֵמי ַרע, ַהְינּו ֲאִחיַזת  ֵהם ַמּתִ י ְדָברֹו, ׁשֶ עֹׂשֵ
ָאנּו ְיכֹוִלין ִלְבנֹות ֶאת ַהּתֹוָרה  ה, ַעד ׁשֶ ם ְלַמּטָ ה ַהּטֹוב, ַהְינּו ַהְיֵמי טֹוב ּגַ ּלֶ ַהִחיצֹוִנים, ְוִנְתּגַ
י  ּכִ יָנא,  ִמּדִ ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ חּוץ,  ּבַ ה הּוא  ֲחֻנּכָ ֵנר  ן ִמְצַות  ּכֵ ְוַעל  ָכל ָמקֹום,  ּבְ ּוְלַגּלֹות אֹור 
יו  דּוַע, ֲאָבל ַעְכׁשָ ּיָ ים ּכַ ִחיַנת ְרׁשּות ָהַרּבִ הּוא ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ ים הּוא ְמקֹום ֲאִחיַזת ַהּסִ ְרׁשּות ָהַרּבִ
ּבֵֹרי כַֹח  יִקים ּגִ ּדִ י ָהַרע, ַהְינּו ַהְיֵמי ַרע, נֹוֵפל ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהּצַ ה אֹור ַהּתֹוָרה, ּכִ ּלֶ ם ִנְתּגַ ם ׁשָ ּגַ
ִחיַנת  א. ְוֶזה ּבְ ֵעּלָ ָכל ָמקֹום, ַוֲאַזי ִנּתֹוֵסף ּבֹו אֹור ַרב ִמּלְ ַהְינּו ַהּתֹוָרה, ּבְ ה ַהּטֹוב, ּדְ ּלֶ "ל, ְוִנְתּגַ ּנַ ּכַ
י  ְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה, ּכִ ֵהא ׁשַ ּתְ ְדִליק ָצִריְך ְלַהְדִליק ַעד ׁשֶ י ַהּמַ ה, ּכִ ל ֲחֻנּכָ רֹות ׁשֶ אֹור ַהּנֵ
ְמדֹור  ֶרת ּבִ ת ּוֻמְסּתֶ ׁשֶ ָהְיָתה ְמֻלּבֶ ין ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ּובֹוִנין ְועֹוׂשִ ין אֹור ַהּתֹוָרה ְלַמּטָ ַגּלִ ּמְ ׁשֶ ּכְ
י  ּכִ ְוהֹוֵלְך,  מֹוִסיף  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ א  ֵעּלָ ִמּלְ ַרב  אֹור  ּה  ּבָ ִנּתֹוֵסף  ֲאַזי  ִלּפֹות,  ַהּקְ
ְבִחיַנת  א, ּבִ ֵעּלָ ה ַהּתֹוָרה יֹוֵתר, ִנּתֹוֵסף אֹור יֹוֵתר ִמּלְ ּלֶ ְתּגַ ּמִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ י ּבְ ּקֶֹדׁש, ּכִ ַמֲעִלין ּבַ

"ל. ּנַ ָברֹו, ּכַ קֹול ּדְ ִמַע ּבְ ַלׁשְ

מֹו  ם ּכֵֹהן, ּכְ ׁשֵ יק, ִנְקָרא ּבְ ּדִ הּוא ַהּצַ י ָהַרב, ׁשֶ דֹול, ּכִ ס ַעל ְיֵדי ַהּכֵֹהן ּגָ ר ַהּנֵ ן ָהָיה ִעּקַ ְוַעל ּכֵ
י ַמְלָאְך ה' ְצָבאֹות הּוא, ְוָדְרׁשּו  יהּו ּכִ ׁשּו ִמּפִ ַעת ְותֹוָרה ְיַבּקְ ְמרּו ּדַ ְפֵתי ּכֵֹהן ִיׁשְ י ׂשִ תּוב, ּכִ ּכָ ׁשֶ
י ּכֵֹהן  "ל(, ּכִ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ּמּוָבא ֶזה ּבַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות ְוכּו' )ּכַ
ִחיַנת ַאֲהָבה,  הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ָהַרב ְמַגּלֶ ִחיַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ הּוא ּבְ ִחיַנת ַאֲהָבה, ׁשֶ ִחיַנת ֶחֶסד, ּבְ הּוא ּבְ
ּלּות  ִהְתּגַ ר  ָהִעּקַ ֲאָבל  "ל(,  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ְמֹבָאר  )ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ַאֲהָבתֹו  ׁש  ְמֻלּבָ ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ָכל  ּבְ י  ּכִ
ָכה ִלְבִחיַנת ַאֲהָבה  ּזָ ּדֹור, ׁשֶ ּבַ יק ְוָהַרב ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּתֹוָרה ְוַהְכָנַעת ַהְיֵמי ַרע הּוא ַעל ְיֵדי ַהּצַ
ָפה  ּכָ ׁשֶ כַֹח  ּבֹור  ּגִ יק הּוא  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ְיֵדי  י ַעל  ּכִ ֶאָחד,  ַהּכֹל  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ
ּדֹות  לּו ַהּמִ ִקּבְ ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ׁשֶ ֵ ְרׁשּותֹו ְוִקּשׁ ֶאת ִיְצרֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ִלּבֹו ּבִ
ֲאָמר  סֹוף ַהּמַ ם ּבְ ְמֹבָאר ׁשָ ַעת )ּכַ ּדַ ּבַ ַעת, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ְלַאֲהָבה ׁשֶ ּדַ ּבַ ב אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֵ ּבַ ׁשֶ
רֹוֶאה  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַרע,  ַהְיֵמי  ֶאת  ְוִלְכּפֹות  ְלַהְכִניַע  ָיכֹול  הּוא  ְיָקא  ּדַ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  "ל(,  ַהּנַ

ה,  ר ֲאִחיַזת ָהַרע הּוא ַרק ְלַמּטָ י ִעּקַ ל ֶנְגּדֹו. ּכִ ּטֵ י ָהַרע ִנְתּבַ ה ַהּטֹוב, ּכִ ּלֶ ל נֹוֵפל ָהַרע ְוִנְתּגַ ּכֵ ּוִמְסּתַ
ְבִחיַנת  ם, ֲאָבל ְלַמְעָלה, ּבִ ן ֵיׁש ָלֶהם ֲאִחיָזה ׁשָ ם ֵיׁש ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע, ְוַעל ּכֵ ְזַמן ּוְבִמּדֹות, ְוׁשָ ּבִ
ה,  ר ֲאִחיָזָתם ְלַמּטָ ָלל, ְוִעּקַ ם ֵאין ָלֶהם ׁשּום ֲאִחיָזה ּכְ ִחיַנת ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ׁשָ ַעת, ּבְ ּדַ ּבַ ַאֲהָבה ׁשֶ
ַעת  ּדַ ּבַ ָיִמים ִעם ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ ר ָהַאֲהָבה ׁשֶ ֵ ְתַקּשׁ ּתִ ֵאין זֹוִכין ׁשֶ לֹום, הּוא ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
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ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו,  ֵ ְרׁשּותֹו ְוֵאינֹו ְמַקּשׁ ְהֶיה ִלּבֹו ּבִ ּיִ ר ׁשֶ ּבֵ ֵאין ִמְתּגַ ם, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָ ל אֹור ִמּשׁ ּוְתַקּבֵ
ִחיַנת  ִמים, ּבְ ּיָ ּבַ לֹום, ָהַאֲהָבה ׁשֶ ן ַמְפִריד ַאּלּוף, ְוִנְפָרד, ַחס ְוׁשָ ִחיַנת ִנְרּגָ לֹום, ּבְ ֲאַזי הּוא, ַחס ְוׁשָ
ים ֲעֵליֶהם  ִרין ַהְיֵמי ַרע ְויֹוְנִקים ֵמֶהם ּוְמַכּסִ ּבְ לֹום ִמְתּגַ ַעת, ַוֲאַזי ַחס ְוׁשָ ּדַ ּבַ ַהְיֵמי טֹוב, ֵמָהַאֲהָבה ׁשֶ
ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ טֹוב,  ַהְיֵמי  ְוֻיְכְללּו  רּו  ְ ְתַקּשׁ ּיִ ׁשֶ ְוָזָכה  ִיְצרֹו  ֶאת  ָפה  ּכָ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ
ִליָטה  ן ֵאין ְלָהַרע ׁשּום ׁשְ "ל. ַעל ּכֵ ּנַ ְרׁשּותֹו, ּכַ י ִלּבֹו ּבִ ַעת, ּכִ ּדַ ּבַ ִמים, ִלְבִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ּיָ ּבַ ׁשֶ
ְבִחיַנת  ָלל ּבִ ִליָטה ַוֲאִחיָזה ּכְ י ֵאין ְלַהְיֵמי ַרע ׁשּום ׁשְ ל ָהַרע ֶנְגּדֹו, ּכִ ּטֵ ן נֹוֵפל ְוִנְתּבַ ֶנְגּדֹו, ַעל ּכֵ
ֶרת  ֶ ִהיא ְמֻקּשׁ ׁשֶ ִליָטה ּכְ ִמים ֵאין ָלֶהם ׁשּום ׁשְ ּיָ ּבַ ְבִחיַנת ָהַאֲהָבה ׁשֶ ַעת, ַוֲאִפּלּו ּבִ ּדַ ּבַ ַאֲהָבה ׁשֶ
ִעים ַהְיֵמי ַרע  יק ָהֱאֶמת ַמְכִניַע ֵאֶצל ָהְרׁשָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ֶכף ּכְ ן ּתֵ ַדַעת, ְוַעל ּכֵ ּבְ ְוִנְכֶלֶלת ִעם ָהַאֲהָבה ׁשֶ
ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ א,  ֵעּלָ ִמּלְ ַרב  אֹור  ד  ִמּיָ ֶהם  ּבָ ִנּתֹוֵסף  טֹוב,  ַהְיֵמי  ִחיַנת  ּבְ ה  ּוְמַגּלֶ דֹול  ַהּגָ כֹחֹו  ּבְ
י  א, ּכִ ֵעּלָ הּוא אֹור ַרב ִמּלְ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ה ַעל ְיֵדי ַהּצַ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ ִחיַנת אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ
ֶכף  ר ּתֵ ֵ ה ַהְיֵמי טֹוב, ֲאַזי ִנְתַקּשׁ יק ַמְכִניַע ַהְיֵמי ַרע ּוְמַגּלֶ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ ר ָהאֹור, ּכִ ם ִעּקַ ָ ִמּשׁ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ַדַעת, ׁשֶ ּבְ הּוא ָהַאֲהָבה ׁשֶ ְרׁשֹו, ׁשֶ ָיִמים, ִעם ׁשָ ּבְ ִחיַנת ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִהיא ּבְ ַהּטֹוב, ׁשֶ
ָבִרים  "ל )ְוָהֵבן ַהּדְ ּנַ א ּכַ ֵעּלָ ִחיַנת אֹור ַרב ִמּלְ ַעְצמֹו ּבְ "ל, ְוֶזה ּבְ ּנַ ָלה ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ְלַגְמֵרי, ּכַ ּטְ ִנְתּבַ

ֵהיֵטב(: 

הרע  כוחות  שכפה  המופלג  הצדיק  של  הגדול  השלימות  שבכח  המאמר  מכלל  המובן  ע"פ 
ועלה לשלימות אור האהבה שבדעת, עי"ז נמצא התגלות אור תורה ואור של זכרון הדעת 
שהשי"ת נמצא תמיד וכו', עי"ז יכולים כל הנפשות לשבר תוקף התגברות הימי רע לדעת 
שכל המאורעות לטוב לבקש דרכי השלום באור הדעת, וגם כל המון עם וכו' כאשר הצדיק 
מדבר עוסק עמו ורואה מידותיו )שזה בהשארת אור רבינו זצ"ל לבא לפניו על ציון הקדוש ולהתחבר 
להעצות ואור תורתו כמבואר בכ"מ שזה בשלשה הנקודות כמבואר לקו"מ סי' ל"ד( עי"ז מאיר אור 

תורה בתוך הנפש להביאו לבחי' שלום.

ע"י  התורה שמתגלה  אור  בכח  הוא  עבים  הלבושים  הכנעת  מובן שיסוד  מכלל המאמר  כי 
הצדיק שזכה לבחי' עושי דברו לשמוע וכו', הרי שכח זה הוא יכול להאיר גם לכל המון עם 
ישראל ולכל מה שעובר על האדם בכל עת לאחוז באור הדעת ואמונה ולקבל הארה של כפיית 

היצר שממשיך תוספת אור רב וכו'. 

והנה עפ"ז מבאר כלל ענין הנס הגדול של חנוכה כי מציאות שלטון היוונים והצרות כו' הכל 
היה ע"י ריבוי הלבושים העבים וכו' ועי"ז היינו בצער גדול, אבל בכח הכהנים נעשה נס כי הם 
גבורי כח בכח הקדושה )י"א חשמן לשון שר גיבור( ולא גבורה של בשר ודם ככל הגויים ח"ו כי 
עיקר גבורתם היה שהתגברו לכפות היצר )ולעלות לבטחון גדול כזה בהשי"ת שיעשה נס כי לא 
ראו כלל מציאות של טבע רק אלקות וכו'( ועי"ז הרע של יוון נתבטל מולם בנס גדול כזה, וזאת גם 

בעת צרה שישראל היו בטלים מתורה ומצות ולא היה בהם כח התורה, הרי היה להם מהיכן 
לקבל אור הדעת הבהיר של אחדות השם שהכל אלקות וכו', והוא בכח הכהנים שבנו ותקנו 
אותיות התורה והמשיכו עלינו עיקר אור התורה שהוא עבודת ההתקרבות להשי"ת ע"י אמונה 
ודעת, כי מיסודות התורה הוא לשבר כח הרע להפשיט הרע מעל ימי הטוב ולהמשיך אור רב 

מלעילא האור שלא יהיה יכול להאיר מקודם, ועי"ז היה כל הצער והחושך.

זוכים ע"י הדלקת הנרות להמשיך אור רב  נר חנוכה שאנו  וענין הזה הוא עיקר הארת אור 
זה למטה מי' טפחים ששם ממש מקום אחיזת הרע ועי"ז גם אנו יכולים לקבל ולחיות באור 
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התורה של הצדיקי אמת, כי הרע נופל גם במקומות הנמוכים גם ברשות הרבים ומאיר לשם 
אור תורה למצוא את השי"ת תמיד, ובזה ענין מה שיש להדליק עד שתהיה השלהבת עולה 
יוסיף להמשיך כח האותיות הבולטים  היינו להדליק אור הדעת הנ"ל עד שמאליה  מאליה, 
לגלות אור תורה, לבא לקבל מה שהיה נסתר ממנו מקודם, ובזה עיקר עבודתינו בימי החנוכה 
להיות מוסיף והולך כמבואר בהמאמר, ולזאת בנר חנוכה מוסיפים והולכים, שזה בחי' מעלין 
בקודש, העיקר לעלות ולהתחדש באור הדעת, דהיינו להוסיף לבא ע"י הארת הדעת שמלא 

כל הארץ וכו' לאור האהבה שבימים.

והרי בזה מובן מה שהנס היו הכהנים שהם גבורי כח כנ"ל וגם בבחי' חסד כי כהן הוא איש חסד, 
והרי הנס ע"י הכהן הגדול בחי' רב שהוא ענין האור הרב שניתוסף בעבודת הצדיקים בשלימות 
בבחי' רב חסד ואמת וכו' מידות הרחמים היינו שמעלין בקודש יותר ויותר להארת האהבה 
בחי' כהן האהבה שבדעת, התגלות הדעת למדות,  שעי"ז דייקא נמשך כח לכל נפש לביתו 
ולמקומו לכפות היצר ולהכלל באור הדעת ואהבה שבימים, כי רק כאשר דבוקים באור הגדול 
אהבה שבדעת שהוא המקום שאין להרע שום אחיזה עי"ז יכולים לאחוז באהבה שבימים, 
זאת  לקשר  וירד  שבדעת  אהבה  של  והרחמים  חסד  הרב  אור  לנוראת  שזכה  הצדיק  ובכח 
באהבה שבימים, עי"ז גם אצלינו מתקשרים נקודות התעוררות האמונה והדעת שמביא אותנו 
להארת אהבת השי"ת במידות שלנו וזוכים לקבל באהבה כל מה שעובר בכל מאורעותינו, כי 

מתדבקים באור הדעת ופועלים כל ישועה.

דֹול,  ִחיַנת ּכֵֹהן ּגָ ַדַעת, הּוא ּבְ ּבְ י ָזָכה ְלַאֲהָבה ׁשֶ ׁש לֹו ֶזה ַהּכַֹח ּכִ ּיֵ יק ׁשֶ ּדִ ן ֶזה ַהּצַ ב( ְוַעל ּכֵ
דֹול, ְוַעל  ִחיַנת ּכֵֹהן ּגָ דֹוָלה, ּבְ ִחיַנת ַאֲהָבה ּגְ הּוא ּבְ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ
ל  ּכָ אּו  ִטּמְ ָעה,  ָהְרׁשָ ֵהם ַמְלכּות  ׁשֶ ָוִנים,  ַהּיְ י  ּכִ ה,  ֲחֻנּכָ ל  ס ׁשֶ ַהּנֵ ר  ִעּקַ ְיָקא ָהָיה  ּדַ ָידֹו  ן ַעל  ּכֵ
ם ֵיׁש ְיֵמי  ָ ּשׁ ה, ׁשֶ ׁש ְלַמּטָ ַעת ְוַהּתֹוָרה ַהְמֻלּבָ ִחיַנת ַהּדַ ַעת, ַהְינּו ּבְ ִחיַנת ַהּדַ הּוא ּבְ ָמִנים, ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ּדֹות,  ִמים ְוַהּמִ ָכל ַהּיָ ט ּבְ ֵ ּשׁ ַעת ִמְתּפַ י ַהּדַ הּוא ּתֹוָרה, ּכִ ַעת ׁשֶ ִחיַנת ּדַ ם הּוא ּבְ טֹוב ִויֵמי ַרע, ְוַגם ׁשָ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ָמִנים, ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ אּו ּכָ רּוָתם ִטּמְ ּבְ ֵעת ִהְתּגַ ן ּבְ ם ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע, ַעל ּכֵ ׁש ׁשָ ּיֵ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
מֹוָנִאי  ית ַחׁשְ ְבָרה ַמְלכּות ּבֵ ּגָ "ל, ּוְכׁשֶ ּנַ ל ַהְיֵמי טֹוב, ַעל ְיֵדי ֲאִחיַזת ַהְיֵמי ַרע ּכַ ַעת ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ ַהּדַ
ֶזה  דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  ל  ׁשֶ חֹוָתמֹו  ּבְ ָחתּום  ָהָיה  ׁשֶ ֶמן  ׁשֶ ל  ׁשֶ ְצלֹוִחית  ּוָמְצאּו  ֵנס  ה  ַנֲעׂשָ חּום,  ְוִנּצְ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַדַעת,  ּבְ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ַעת  ַהּדַ ַהְינּו  ֹקֶדׁש,  ַחת  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ
ִחיַנת ַהּכֵֹהן  י ִאם ּבְ ה ָלֶזה ּכִ ְזּכֶ ּיִ י ֵאין ִמי ׁשֶ דֹול, ּכִ ל ּכֵֹהן ּגָ חֹוָתמֹו ׁשֶ הּוא ּבְ ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ׁשֶ
דֹול,  ל ַהּכֵֹהן ּגָ ה ׁשֶ ֶמן ֶהָחתּום ַהּזֶ ֶ ַדַעת, ְוַעל ְיֵדי ַהּשׁ ּבְ ִחיַנת ָהַאֲהָבה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ הּוא ּבְ דֹול, ׁשֶ ּגָ
י לֹא ָהָיה ּבֹו  ה ֵנס, ּכִ ַדַעת, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ ּבְ ִחיַנת אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִחיַנת ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ּבְ הּוא ּבְ ׁשֶ
ִחיַנת  הּוא ּבְ י ִאם ֶלָעִתיד ָלֹבא, ׁשֶ ה ּכִ ּלֶ ה לֹא ִיְתּגַ ַעת ַהּזֶ י אֹור ַהּדַ י ִאם יֹום ֶאָחד, ּכִ ְלַהְדִליק ּכִ
י ַעל ְיֵדי  מֹוָנה ָיִמים, ּכִ ה ֵנס ְוָדַלק ׁשְ "ל(, ְוַנֲעׂשָ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ַדע ַלה' ְוכּו' )ּכַ יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ
ַדַעת  ּבְ יִכין אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִרין ַעל ִיְצֵריהֹון, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ַמְמׁשִ ּבְ ְתּגַ ּבֹוֵרי ּכַֹח ַהּמִ יִקים ּגִ ּדִ ּכַֹח ַהּצַ
ִרים  ְ ְרׁשּוָתם ּוְמַקּשׁ ם ּבִ י ִלּבָ ָיִמים ּוְבִמּדֹות, ּכִ ּבְ ַאֲהָבה ׁשֶ ַדַעת ּבָ ּבְ ִאיר אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּיָ ַעד ׁשֶ
ַעל ְיֵדי  ם, ׁשֶ ָ ּדֹות אֹור ִמּשׁ ִמים ְוַהּמִ ִלין ַהּיָ ַעת, ּוְמַקּבְ ּדַ ּבַ ב ְלאֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֵ ּבַ ּדֹות ׁשֶ ִמים ְוַהּמִ ַהּיָ
ה,  ל ֲחֻנּכָ "ל ׁשֶ ס ַהּנַ ִחיַנת ַהּנֵ ּדֹות, ְוֶזהּו ּבְ ַמן ּוַבּמִ ּזְ ם ּבַ ַעת ּגַ ּדַ ּבַ ֶזה זֹוִכין ִלְטעֹם אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ
ַרק  ֶהָאָרתֹו הּוא  ר  ִעּקַ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  ל  ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ
ּלֹא ָהָיה ּבֹו ְלַהְדִליק  ִחיַנת ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ַדע ַלה' ְוכּו', ּכַ ִחיַנת יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ ֶלָעִתיד ָלֹבא, ּבְ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ י אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ מֹוָנה ָיִמים, ּכִ ה ֵנס ְוָדַלק ׁשְ "ל, ְוַנֲעׂשָ ּנַ י ִאם יֹום ֶאָחד ּכַ ּכִ
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מֹוָנה  ה ׁשְ הּו ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנּכָ ּזֶ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ּבְ ֵהם ׁשִ ָיִמים, ׁשֶ ּבְ ַאֲהָבה ׁשֶ יֹום ֶאָחד, ֵהִאיר ּבָ
ַבע ִמּדֹות,  ִחיַנת ׁשֶ ֵהם ּבְ ְבָעה ָיִמים, ׁשֶ ִ תֹוְך ַהּשׁ ַעת ּבְ ּדַ ּבַ ִאיר אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּתָ ֵדי ׁשֶ ָיִמים, ּכְ

"ל:  ּנַ ִחיַנת ִמּדֹות ָיַמי ּכַ ּבְ

מכיר  אשר  האדם  של  הדעת  כל  שזאת  וכו'  השמנים  כל  טמאו  שהיוונים  במ"ש  מבאר 
או מתפאר  דבר שירא  וכל  דבר שאוהב  כל  בתוך  בכל המידות  זאת  ורואה  במציאות השם 
ולהכיר  להשי"ת  להתקרב  מאיר  ודעתו  הדעת,  אור  מחמת  הרע  משיכת  שכופה  ומתפעל, 
מציאות השי"ת ועוצם גדולתו ותפארתו, כי הדעת מתפשט בכל המידות ומגדל אורם, והיצר 
הרע שלוחם בזה זה בחי' היונים שטמאו כל השמנים היינו התפשטות הדעת בכל המידות, 
ואז יש שם תערובת של ימי טוב וימי רע, הרי שאין שם אור הדעת כי נטמא ואז אין הארת 
אור תורת הצדיק )כי אינו מבין וקשה לו להאמין שזה שייך לו וכו', כאשר באמת בכח הצדיק יש מה 
ששייך לכל אדם תמיד( ובזה מתגלה נוראת הנס של חנוכה כי גם במה שעובר ככל זה בהאדם 

דרכים  בכמה  ברע  טוב  מתערב  והכל  בהשי"ת  כראוי  לזכור  בכוחו  ואין  השמנים  נטמאו  כי 
ובחי' כידוע וכו', הרי בכח הצדיקים המופלגים וכל המתגברים בעבודת השם שעמדו ללחום 
מתוך תוספת כח הקדושה כנ"ל, מצאו פך שמן טהור היינו הארת אור האהבה שבדעת שהוא 
אין בכחו  הרי  זה  גדול  זריחה של דעת  בחי'  יש  גם כאשר  כי  רבינו,  הזריחה בכח  התגלות 
להאיר, כי הוא אור גדול מאוד, אבל זאת נוראת כח רבינו שפעל רחמים רבים והמשיך מחדש 
אור הדעת לתוך התורה שיורד לכל אדם למדרגתו ומקומו, שזה בחי' מה שהאיר שמונה ימים 
היינו שאור אהבה הגדולה שבדעת האיר והחיה וטיהר הדעת שבתוך כל הז' מידות, וזאת ע"י 
כזה שמקשרים כל מה  גדולה  ליבם ברשותם בדרגא  הארת אור הצדיקים המופלגים אשר 
שליבם ברשותם בבחי' אהבה שבימים, שזכו לזה בשלימות, שלימות יותר עליון אשר יוודע 
רק לעתיד לבא לנוראות דרגות מדות החסד משורש הרחמים וכו' שזה עבודת הצדיקים, ועי"ז 
גם אנו יכולים לקבל הארת ה'יום אחד יוודע להשם' אור אהבה שבדעת שהוא בחי' אחד, והוא 
מאיר לנו לתקן הדעת בכל אחד מהז' ימים כאשר אנו ממשיכים בכל יום של חנוכה מציאות 
הארת הדעת לתקן המידה להדליק אור השכל של המדה בכח הארת אור הגדול של אהבה 
להשי"ת שבדעת שהוא שורש המוחין, ומאיר בבחי' רג"ל לתוך השוק, לתקן כל הסתרה גם 

למטה מעשרה טפחים.

ָהיּו ַאַחת  ּפּוִרים ִלְפַני ְוִלְפִנים ּוַבֵהיָכל, ׁשֶ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ל ַהּכֵֹהן ּגָ אֹות ׁשֶ ִחיַנת ַהַהּזָ ג( ְוֶזה ּבְ
ְלַמְעָלה,  ַאַחת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ִאיר אֹור  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ְלַמּטָ ַבע  ְוׁשֶ ְלַמְעָלה 
ּדֹות ּוְזַמן,  ּמִ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ הּוא ּבְ ְבָעה ָיִמים, ׁשֶ ַבע ִמּדֹות ׁשִ ִחיַנת ׁשֶ ֵהם ּבְ ה, ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ַבע ׁשֶ ֶ ּשׁ ּבַ
ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ל ַהּכֵֹהן ּגָ אֹות ׁשֶ מֹוֶנה ַהּזָ ֶנֶגד ׁשְ ה ֵהם ּכְ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ְ ּשׁ י ׁשֶ ַמְעּתִ י ׁשָ ּכִ
מֹו  ה, ּכְ ַמּטָ ּלְ ַבע ׁשֶ ֶ ל ַהּשׁ ַמְעָלה ִעם ּכָ ּלְ ָאה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ן ָהָיה מֹוֶנה ַהַהּזָ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ ַהְינּו 
ִחיַנת ָהַאֲהָבה  א, ּבְ ְלֵעּלָ ִאיר אֹור ּדִ ּיָ ֵדי ׁשֶ ִים ְוכּו', ּכְ ּתַ תּוב, ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוׁשְ ּכָ ׁשֶ

"ל:  ּנַ ְבָעה ָיִמים ּוִמּדֹות ּכַ ְבִחיַנת ׁשִ ה, ּבִ ַמּטָ ּלְ ַבע ׁשֶ ֶ ּשׁ ִחיַנת ַאַחת ְלַמְעָלה, ּבַ ַעת, ּבְ ּדַ ּבַ ׁשֶ

והרי ענין זה של התאחדות אחד ושבע נמצא בענין ההזאות של הכה"ג ביום כיפורים כאשר 
ענין כח התאחדות אור אהבה  ומגלה שבאמת  ימי חנוכה,  נגד שמונה  מביא ששמע שזאת 
כמה  כיפור  ביום  הכה"ג  של  ההזאות  כענין  הוא  בחנוכה  שיש  שבמידות  לאהבה  שבימים 
אומרים ההזאות אחת  ווידוים ששם  והשלשה  כיפור  יום  )מבואר שענין העבודה של  להלן  שיבאר 
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למעלה ושבע למטה וכו', זאת כח  קדושת יום כיפור שמכפר ע"י השלשה ווידוים לאור המוחין של 

המידות, המידות והנה"י וכו', והכל בכח הבינה שמאיר בליבנו ביום כיפור בחי' אחת למעלה וע"י הקרבן 

כוחות  כל  לטהר  המשכן  עבודת  כח  נוראת  שזה  העולמות,  ולכל  בריאה  לבחי'  למטה  הכפרה  נמשך 

ז',  סי'  לקו"ת  כמבואר  כיפור  ביום  שנעשה  המקיפין  הארת  בבחי'  הוא  שחנוכה  ידוע  והרי  המרכבה, 

וענין החותם כידוע, כי מקדושת יום כיפור נמשך הכל לטהר השמן ומדות בבחי' דרי מעלה ודרי מטה, 

והוא בכח הסליחה  וכו' לטהר כל העולמות,  וגם לברר בחי' השני שעירים של הגורלות אחד להשם 

הזו של יום כיפור שמתגלה בחנוכה כח החשמונאים להאיר אור הדעת בחי' אחת למעלה לכל יום של 

חנוכה להיות שמונה ימים כמ"ש, ולכלול יחד בזאת חנוכה ]מובא חשמן לשון בחי' חשמל היינו כידוע 

סדר המרכבה עיתים חשות עיתים ממללות וד"ל, הזכרנו זאת כי באור דברי מהרנ"ת בזה מובן ביאור 

חשמונאים באופן זה והוא פלא[ וכל מה שיתבאר בזה(.

ִלְפַני  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ִנְכַנס  ָהָיה  ָהֶעְליֹוָנה,  דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ דֹול,  ּגָ ַהּכֵֹהן  י  ּכִ ד( 
ְכָלל הּוא  ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ י ַהּבֵ ַעת ֶעְליֹון, ּכִ ִחיַנת ַהּדַ הּוא ּבְ ְוִלְפִנים ֶאל ְמקֹום ָהָארֹון ְוַהּלּוחֹות, ׁשֶ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ ָעִמים, ּכְ ה ּפְ ּמָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכַ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ ִחיַנת ּדַ ּבְ
ה  ּמָ ַעת ֵיׁש ּכַ ְבִחיַנת ּדַ ם ּבִ ָיָמיו. ַאְך ּגַ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ִאּלּו ִנְבָנה ּבֵ ָעה ּכְ ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ָרכֹות לג(, ּכָ )ּבְ

ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ י ּבְ "ל( ּכִ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבַ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ַמְדֵרגֹות )ּכְ ְוַכּמָ
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ן  ּכֵ ְוַעל  ָהֶעְליֹוָנה,  ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ִמים,  ּיָ ּבַ ׁשֶ ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֶעְזַרת  מֹו ׁשֶ ה ַמְדֵרגֹות, ּכְ ּמָ ִחיַנת ּכַ ֹות, ּבְ ה ְקֻדּשׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעְצמֹו ּכַ
ָהאּוָלם  ין  ּבֵ ְוכּו'  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְמֻקּדָ ַהּכֲֹהִנים  ַרְגֵלי  ִריַסת  ּדְ ְמקֹום  ְוכּו'  ּנּו  ִמּמֶ ת  ׁשֶ ְמֻקּדֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
דֹול  ּגָ ַהּכֵֹהן  א  ֶאּלָ ם  ְלׁשָ ִנְכָנס  ֵאין  ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְמֻקּדָ ְוִלְפִנים  ִלְפַני  ַעד  ְוכּו'  ַהֵהיָכל  ְוכּו'  ַח  ְזּבֵ ְוַלּמִ
ָהָארֹון  עֹוֵמד  ָהָיה  ם  ְוׁשָ ֶעְליֹון,  ַעת  ַהּדַ ְכִלית  ּתַ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְכִלית  ּתַ ם  ׁשָ י  ּכִ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ר ַאֲהָבָתן ׁשֶ ם ִעּקַ רּוְך הּוא, ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָדיו ׁשֶ נּו ִמּיָ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ּבֵ ּקִ ְוַהּלּוחֹות ׁשֶ
ם ָהָיה  ָ ּשׁ י ָהָארֹון, ׁשֶ ּדֵ ֵהם ּבַ יִרים א(, ׁשֶ ִ יר ַהּשׁ ַדי ָיִלין )ׁשִ ין ׁשָ ִחיַנת ּבֵ ַמִים, ּבְ ָ ּשׁ ּבַ ִעם ֲאִביֶהם ׁשֶ
אֹות ַאַחת ְלַמְעָלה  ה ֶאת ַהַהּזָ ם ִהּזָ ּפּוִרים, ְוׁשָ יֹום ַהּכִ טֶֹרת ַעל ָהֵאׁש ּבְ דֹול ַהּקְ נֹוֵתן ַהּכֵֹהן ּגָ
ָהיּו  ּכֲֹהִנים ׁשֶ לּוִיים ּבַ ל ַהֲחָטִאים ּתְ רֹות ַעל ּכָ ּפָ ל ַהּכַ י ּכָ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ר ַעל ּכָ ה ְלַכּפֵ ַבע ְלַמּטָ ְוׁשֶ

ָרֵאל,  נֹות ַעל ִיׂשְ ְרּבָ ַמְקִריִבים ַהּקָ

מֹו  ּכְ דֹוִלים,  ּגְ ּבֹוִרים  ּגִ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ָהיּו  ַהּכֲֹהִנים  י  ּכִ ּכַֹח,  ּבֹור  ּגִ ִחיַנת  ּבְ ֶחֶסד, הּוא  ִאיׁש  ַהּכֵֹהן  י  ּכִ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרית,  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ַעל  ָזכּו  ה  ֻהּנָ ַהּכְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ
ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ין ִאּנּון ּדְ "ל, ִאּלֵ ּבֹוֵרי ּכַֹח ַהּנַ ִחיַנת ּגִ ְמרּו ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו ֶזה ּבְ י ׁשָ ָבִרים לג(, ּכִ )ּדְ

ַהּכֵֹהן  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ן  ּכֵ ְוַעל  זֹו,  ַתֲאָוה  ּבְ ַרק  הּוא  ִיְצרֹו  ַעל  רּות  ּבְ ַהִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ִיְצֵריהֹון,  ַעל 
ְפֵתי  י ׂשִ ִחיַנת ּכִ ַעת, ּבְ ּדַ ּבַ ָפה ֶאת ִיְצרֹו ְוָזָכה ְלַאֲהָבה ׁשֶ ּכָ ּבֹור ּכַֹח ׁשֶ ִחיַנת ּגִ ִאיׁש ֶחֶסד הּוא, ּבְ
ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ ְכָלל ֵהם  ּבִ ַהּכֲֹהִנים  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַעת,  ּדַ ְמרּו  ִיׁשְ ּכֵֹהן 
ָהָיה  לֹום,  ְוׁשָ ֵאיֶזה ֵחְטא, ַחס  ּבְ ָנַפל  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָרֵאל, ַעל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ֶנֶגד  ּכְ ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ
כּו  ל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשְ ים ּכָ ן ּוִמְתַוּדִ ְרּבָ ן ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָהיּו סֹוְמִכים ַעל ַהּקָ מִֵביא ָקְרּבָ
ֶכף נֹוֵפל ְוִנְכָנע  ָקָחּה ַהּכֵֹהן ְלַהְקִריָבּה, ָהָיה ּתֵ ּלְ ן, ּוְכׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ֵהָמה ׁשֶ ל ָהֲעוֹונֹות ַעל ַהּבְ ּכָ
ִחיַנת ַהּתֹוָרה  ִחיַנת ַהְיֵמי טֹוב, ּבְ ֵרר ּבְ ה ְוִנְתּבָ ּלֶ ֵהם ַהֲחָטִאים ְוָהֲעוֹונֹות, ְוִנְתּגַ ל ָהַרע, ׁשֶ ּטֵ ְוִנְתּבַ
ּכַֹח,  ּבֹור  ּגִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַהּכֵֹהן ִאיׁש ֶחֶסד, ׁשֶ ֶנֶגד  ּכְ ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ ָנַפל  י ָהַרע  ּכִ ם,  ֶרת ׁשָ ִנְסּתֶ ָהְיָתה  ׁשֶ
י  ׁש, ּכִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָרה ּבְ ּפָ ר ַהּכַ ן ָהְיָתה ִעּקַ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ָכה ִלְכּפֹות ֶאת ִיְצרֹו ְוכּו' ּכַ ּזָ יק ׁשֶ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ּבְ
יק ְלַהְכִניַע ָהַרע  ּדִ ל ַהּצַ ר ַהּכַֹח ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ִעּקַ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ַעת, ּבְ ִחיַנת ּדַ ם הּוא ּבְ ׁשָ
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ָרה  ּפָ ּכַ ִריִכין  ּצְ ֶ "ל, ְוָכל ַמה ּשׁ ּנַ ּכַ ַעת ְוכּו'  ּדַ ּבַ ָכה ִלְבִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ּזָ ָרֵאל, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׂשְ לֹו ִמּיִ ּוְלַבּטְ
יְך אֹור ָהַאֲהָבה  ּיּוַכל ְלַהְמׁשִ ֵדי ׁשֶ יֹוֵתר, ּכְ דֹול ּבְ יק ּגָ ק ּבֹו ַצּדִ ְתַעּסֵ ּיִ יֹוֵתר ְצִריִכין ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ּגְ
ַלל  ל ָהֲעוֹונֹות ַעל ּכְ ָרה ַעל ּכָ ּפָ ָאז ְצִריִכין ּכַ ּפּוִרים ׁשֶ יֹום ַהּכִ ן, ּבְ ַעת ָהֶעְליֹון יֹוֵתר, ְוַעל ּכֵ ּדַ ּבַ ׁשֶ
ִחיַנת  הּוא ּבְ דֹול, ׁשֶ א בְּכֵֹהן ּגָ ִרים ֶאּלָ ׁשֵ ּפּוִרים לֹא ָהיּו ּכְ ל יֹום ַהּכִ ל ָהֲעבֹודֹות ׁשֶ ן ּכָ ָרֵאל, ַעל ּכֵ ִיׂשְ
ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹור  ם  ָ ִמּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ ְוִלְפִנים  ִלְפַני  ֵנס  ִלּכָ ּכַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ
ל  ל ָהַרע ׁשֶ ל ּכָ י ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ר ַעל ּכָ ָהֶעְליוֹן ְמֹאד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ְמַכּפֵ
ִחיַנת  ּבְ א,  ֵעּלָ ּוְלָהִאיר ּבֹו אֹור ַרב ִמּלְ ּוְלַגּלֹות ַהּטֹוב, ַהְינּו ַהְיֵמי טֹוב,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ל ָהֲעוֹונֹות ׁשֶ ּכָ

"ל:  ּנַ ה ְוכּו', ּכַ ַבע ְלַמּטָ ִחיַנת ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ ָהַאֲהָבה ׁשֶ

והרי כלל הענין הנורא של האהבה שבדעת וכו' הוא מאד שייך לנו לאור מה שמבואר בהמאמר 
שאהבה שבדעת במדרגה תחתונה, שהוא הכי עליונה למה שהיה המדרגה פשוט יותר לפני 
זה, הרי זאת בחי' אהבה שבימים לגבי מי שכבר זכה לאהבה שבדעת יותר, הרי שיש דרגות 
פשוטות של  אור האהבה שבדעת ששייכים גם לנו, כי כלל העבודה שיש בזה הוא שבכח 
וכמה  יאירו כמה  הצדיקי אמת שזכו לתכלית הדרגא של אהבה שבדעת, שייך שגם עלינו 
דרגות של הארת אור הדעת ואהבה הזה כי הוא מוכרח לנו כמובן בהמאמר, הרי שעיקר הענין 
הוא מה שנכנסים לתוך הקדושה ועולים בדרגות קודש, והרי זאת כל קדושת הבית המקדש 
ותכלית המעלה העליונה היה בקדש הקדשים ששם  שהיו בה קדושות למעלה מקדושות, 
הארון והלחות שקיבל וכו' ושם אהבתן של ישראל עם אביהם שבשמים כלשון רבינו לאהוב 
וכו', ושם דייקא נתגלה עוצם  עצמו עם השי"ת, כי נכלל באור גדול זה שהיה בארון ובדיו 
עיקר  שתמיד  מה  ההזאות,  נעשו  הפרוכת  ועל  לשם  גדול  בכהן  שנכנס  כיפור  יום  קדושת 

העבודה והזאות הם על המזבח וכו' כי יש כמה דרגות.

וכך סדר התקרבות האדם להשי"ת, כאשר היה בבית המקדש שבכל קרבן הגיעו לכל כהן, 
כי גם  ההדיוט זכה לאור אהבה שבדעת לגבי מי שבא לפניו והיה לו הכח של קדושה וטהרה 
הרע מהאדם  עבר  וסמיכה  הווידוי  הקדוש שע"י  בזהר  כמבואר  הרע של המקריב,  להכניע 
להבהמה ובשחיטתו לקרבן להשם נתבטל כח הרע ועלה הטוב, וזאת גם בכח הארת הדעת 
של הכהן הדיוט, שזה בחי' מה שמקבלים וכו' ומה שהאדם מתחזק לקבל אור הדעת שגם מי 
שיכול להאיר לו אור של אהבת השם לפי ערכו וכו', שזה מתקבל ומובן לו לתוך מידותיו, כאשר 
יש להלביש אור התורה לרדת לכל אדם שזה בחי' המשכת הדעת הגדול יותר לדרכי ההבנה 
הפשוט, וכאשר זאת דרך המשכת אור תורה לכל אדם הרי טהרת ישראל וטהרת המזבח היה 
רק ביום כיפור ע"י הכהן הגדול בקדש הקדשים כנ"ל היינו בכח הצדיק המופלג במעלה מאד 
שזכה להכלל בשורש הרחמים והחסדים של אהבה שבדעת העליון, ומשם נעשה כל קדושת 
המקדש שהוא הכח להלביש האור ולהורידו לכל הבא להכנס לדרגות הקדושה הוא דרגות 
המקדש כנ"ל, שזה כלל ענין אחת למעלה היינו כח אור הצדיק, ושבעה למטה שזוכים להארת 
אור הזריחה, וגם למצוא הדרך להמשיך השארת אורה למטה לתוך כל מידה דרגא אחר דרגא, 

להתקיים בבחי' זאת חנוכת המזבח. 

ֱאַמר  ָבר" ַהּנֶ ל ּדָ אלִֹקים ֲאַהּלֵ ָבר ּבֵ ל ּדָ ה' ֲאַהּלֵ ִחיַנת "ּבַ ה, ֶזה ּבְ ל ֲחֻנּכָ ל ׁשֶ ִחיַנת ַהַהּלֵ ה( ְוֶזה ּבְ
ִלּפֹות  ין ּובֹוִנין ֵמִעְמֵקי ַהּקְ ַגּלִ ּמְ ּזֹוִכין ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ לֹום ׁשֶ ִחיַנת ׁשָ הּוא ּבְ "ל, ׁשֶ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ּבַ
ם  ֵ ּזֹוִכין ִלְמצֹא ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ל ּכְ ר ַהַהּלֵ י ֶזה ִעּקַ ם(, ּכִ ן ׁשָ ם, ַעּיֵ ְמֹבָאר ׁשָ ֶצר ְוכּו' )ּכַ ת ַהּיֵ ִפּיַ ַעל ְיֵדי ּכְ
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ל ֶאְקָרא ה' ּוִמן ֹאְיַבי  ים יח( ְמֻהּלָ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ָעקּו ְוכּו', ּבְ ין ּבְ ִטיבֹו ּבֵ ין ּבְ ָכל ָמקֹום, ּבֵ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
ָבר  ּדָ ל  ֲאַהּלֵ ה'  "ּבַ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו',  י"ק  ָקָראִתי  ַצר  ַהּמֵ ִמן  קיח(  ים  ִהּלִ )ּתְ ִחיַנת  ּבְ ַע,  ׁשֵ ִאּוָ

"ל:  ּנַ ל ּכַ ר ַהַהּלֵ ה ִעּקַ ּזֶ ל", ׁשֶ אלִֹקים ֲאַהּלֵ ּבֵ

האהבה  אור  התגלות  עיקר  כי  וכו',  ימים  שמונה  השלם  הלל  את  שקוראים  מה  מובן  ובזה 
שבדעת לתוך אהבה שבימים לכל ישראל הוא בזה מה שבאים להארת הדעת שהכל בהשגחה 
וזוכים להודות ולהלל להשי"ת, לצאת מכבידות העוונות ומעצבות וכל מה שנזקן בדרכיו, הרי 
עיקר ההתחדשות שיש באור הנר שמטהר השמנים ומתגלה הדעת, הוא שבא לבחי' 'בהשם 
אהלל באלקים אהלל' שרואה רק השגחה ויוצא מגלות המאורעות והעיתים והמקרים כי בא 
לאמונה שלימה, ועי"ז נמשך הישועה מכל אויב, כאשר גם אומרים 'מן המיצר קראתי וגו'' 
באלקים  בבחי'  שזה  רוממה'  השם  ימין  חיל  עושה  השם  'ימין  אך  שעבר,  מה  שעבר  היינו 
אהלל בהשם אהלל )וידוע שבחי' מן המיצר הוא המשכת מידות הרחמים לתוך בחי' תיקוני הרחמים 
של המידות, היינו בחי' טהרת השמן להמשיך אור הגדול לתוך הדעת והמידות, לגלות השמחה בהלל 

והודאה(. 

ֵמֲחַמת  הּוא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהֲעִנּיּות,  ר  ִעּקַ י  ּכִ ה,  ֲחֻנּכָ ּבַ ן  ִלּתֵ ּנֹוֲהִגין  ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ו( 
הּוא  ׁשֶ ָהֲעִנּיּות,  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָבָנה,  ַהּלְ ִגיַמת  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ טֹוב,  ַהְיֵמי  ַעל  ַרע  ַהְיֵמי  רּות  ּבְ ִהְתּגַ
ל ְיֵמי ָעִני  ְבִחיַנת ּכָ ּבִ לֹום,  ָבע, ַחס ְוׁשָ ֵני ַהּשָ ַבע ׁשְ ֵני ָהָרָעב ַעל ׁשְ ַבע ׁשְ רּות ׁשֶ ּבְ ִחיַנת ִהְתּגַ ּבְ
יק חֹוֵנן ְונֹוֵתן, ְוהּוא ַמְכִניַע  ִחיַנת ַצּדִ יק, ּבְ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ּנֹוֵתן ְצָדָקה ֶלָעִני הּוא ּבְ ָרִעים. ְוֶזה ׁשֶ
ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש  ים קיג(, טֹוב  ִהּלִ )ּתְ ְבִחיַנת  ּבִ ְיֵמי טֹוב,  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ֶהָעִני,  ִמן  ַרע  ַהְיֵמי 
תֹוָרה  ּבְ ָהגּון ָהעֹוֵסק  ְלָעִני  ן  ִלּתֵ ָדָקה הּוא  ַהּצְ ר  ְוִעּקַ "ל.  ַהּנַ ְדָברֹו  י  ִחיַנת עֹׂשֵ ּבְ ָבָריו,  ּדְ ל  ְיַכְלּכֵ
ׁש ַעל ְיֵדי  הּוא ּבֹוֶנה ֶאת ַהּתֹוָרה ַמּמָ ֶזה, ִנְמָצא ׁשֶ ּנֹוֵתן ְלָעִני ּכָ ְמֵכי אֹוָרְיָתא, ּוְכׁשֶ ּוִמְצוֹת, ִלְהיֹות ּתַ
י ִמּקֶֹדם  ּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכִ ְלִמיד ָחָכם ְוָיכֹול ַלֲעֹסק ּבַ י הּוא ַמְסִמיְך ֶאת ַהּתַ ּנֹוֵתן לֹו, ּכִ ָדָקה ׁשֶ ַהּצְ
ֶרק ג(,  י ִאם ֵאין ֶקַמח ֵאין ּתֹוָרה )ָאבֹות ּפֶ ּכִ ְרָנָסה,  ְבֵרי ּתֹוָרה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַהּפַ ל ִמּדִ ּטֵ ָהָיה ִמְתּבַ
ּתֹוָרה  ה עֹוֵסק ּבַ ּזֶ ּתֹוָרה, ִנְמָצא ׁשֶ ה נֹוֵתן לֹו ְצָדָקה ְוסֹוֵמְך אֹותֹו, הּוא ָיכֹול ַלֲעֹסק ּבַ ּזֶ יו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְוַעְכׁשָ
ַרע  ַהְיֵמי  ִמּתֹוְך  ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ ַהְיֵמי טֹוב,  ַהְינּו  ּדְ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ּבֹוֶנה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ָידֹו,  ַעל 
ִחיַנת  ן הּוא ּבְ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ל ְיֵמי ָעִני ָרִעים ּכַ ִחיַנת ּכָ ִחיַנת ְיֵמי ַרע, ּבְ ֵהם ּבְ ִמּתֹוְך ּדַֹחק ָהֲעִנּיּות, ׁשֶ

"ל. ּנַ ן ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶאת ַהְיֵמי טֹוב, ּוַמְכִניַע ַהְיֵמי ַרע ּכַ ם ּכֵ הּוא ּבֹוֶנה ּגַ יק, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

הּוא  ִחיַנת ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ׁשֶ הּוא ּבְ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ ָדָקה זֹוֶכה ִלְבִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ן ַעל ְיֵדי ַהּצְ ְוַעל ּכֵ
ַקע  ִיּבָ ֲאַזי  ְוכּו'  ָך  ַנְפׁשֶ ָלָרֵעב  ְוָתֵפק  ְעָיה נח(  )ְיׁשַ ְבִחיַנת  ּבִ דּוַע,  ּיָ ּכַ ְחַצחֹות,  ַהּצַ ִחיַנת אֹורֹות  ּבְ
י ּוְמזֹוֵני  ֵני ַחּיֵ ְבִחיַנת ּבָ ַפע, ּבִ ֶ ר ַהּשׁ ם ִעּקַ ָ י ִמּשׁ ָך, ּכִ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ַחר ֹאֶרָך ְוכּו' ְוִהׂשְ ַ ּשׁ ּכַ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ל ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ּזָ הּוא ַהּמַ ָתא, ׁשֶ ְלָיא ִמּלְ ָלא ּתַ ַמּזָ י ִאם ּבְ ָתא ּכִ ְלָיא ִמּלְ ְזכּוָתא ּתַ ָלאו ּבִ

דּוַע:  ּיָ יָקא ְסִתיָמָאה ּכַ ַעּתִ ִחיַנת אֹוָרְיָתא ּדְ ִחיַנת ִסְתֵרי אֹוָרְיָתא, ּבְ ַעת, ּבְ ּדַ ּבַ ַאֲהָבה ׁשֶ

ע"פ ענין הצדקה שנותנים בחנוכה, מגלה עוצם כח הצדקה שהוא משבר בחי' ימי רע תוקף 
קושי העניות של העני, וכאשר נונים לעני הגון שעוסק בתורה מגלה אור תורה, הרי הצדקה 
בונה התורה ממש )והרי יש בכל נתינה כח של כפיית הייצר וכו', ובחנוכה הרי קרוב יותר התגלות אור 
הימי טוב הרי שצדקה של חנוכה יש בה מעלה על כל צדקה( ואם בכוחו ביטל להימי רע של העני 

וגילה אור תורה, הרי זאת בחי' כח הצדיק וזה הנותן ועוסק בהתגלות אור תורה בעולם יש 
בו בחי' כח הצדיק בחי' אור אהבה שבדעת, כאשר מבאר ענינו שהוא בבחי' אור הצחצחות 



לי ליקוטי הלכות ח"ג דף רמב - רמו  |  הלכות חנוכה א ב ג

בבחי' הברכות שנאמרו בפסוקים 'אם תפק לרעב' שהוא יסוד אור  השבת והמשכת ברכה 
כידוע )עין לקו"מ סי' כ"ד וסי' ל"א(.

נוראת ענין אור האהבה שבדעת הנ"ל שהוא אור המזל העליון אור מידות  ובזה הרי מגלה 
התורה  אור  תורה,  סתרי  לאדם  מאיר  ובכוחה  המופלגים  הצדיקים  כח  בחי'  שזה  הרחמים 
שמתגלה ע"י מה שכופה יצרו, ובזה מתגלה האהבה שבימים וזוכה למצוא שלום ודעת של 
מלא כל הארץ כבודו כראוי, והרי בזה מעורר אותנו לעסוק בהפצת הדעת בצדקה לעני הגון, 
להתגלות אור תורת אמת, ומראה עוצם כח צדקה זו שבה האדם מתדבק לאור אהבה שבדעת 
מציאות  יותר  קרוב  ועפ"ז  כנ"ל,  זה  אור  מאד  מאיר  בחנוכה  )והרי  כאלו  גדולים  רחמים  בו  ומאיר 

התגלות אהבה קדושה הזה לכל הנותן צדקה כראוי בחנוכה( 

ת  ֻדּלַ ֶרת ִמּגְ ה ְמַדּבֶ ָרׁשָ י זֹאת ַהּפָ ה, ּכִ ֲחֻנּכָ ץ ּבַ ת ִמּקֵ ָרׁשַ עֹוָלם קֹוִרין ּפָ ּלְ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ז( ְוֶזה ּבְ
ל  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ָפה ֶאת ִיְצרֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ׁשֶ ּכָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ּבְ ּדֵ ְתּגַ ּנִ יק ׁשֶ ּדִ יֹוֵסף ַהּצַ
הּוא ּתֶֹקף ָהַרע ֶעְרַות  ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ׁשֶ ל ַעל ּכָ ה מֹוׁשֵ ן ַנֲעׂשָ ָהַרע ֶנְגּדֹו, ַהְינּו ַהְיֵמי ַרע, ְוַעל ּכֵ
ל  ל ֲעֵליֶהם, ְוִהְכִניַע ּכָ ה מֹוׁשֵ ֲעׂשָ ּנַ ל ֶנְגּדֹו ַעד ׁשֶ ּטֵ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִנְתּבַ י ּתֶֹקף ָהַרע ׁשֶ ָהָאֶרץ, ּכִ
ְסָפִרים(,  ּמּוָבא ּבִ מֹו ׁשֶ לּות )ּכְ ּגָ ְך ּבַ ם ַאַחר ּכָ ָרֵאל ִלְהיֹות ׁשָ ָהיּו ְיכֹוִלים ִיׂשְ ל ִמְצַרִים ַעד ׁשֶ ָהַרע ׁשֶ
ל  לּות ׁשֶ י ִאם ָלאו לֹא ָהיּו ְיֹכִלים ִלְסּבֹל ֶאת ַהּגָ ם ִמּקֶֹדם, ּכִ ִביל ֶזה ֻהְכַרח יֹוֵסף ִלְהיֹות ׁשָ ׁשְ ּבִ ׁשֶ
ר ַעל ִיְצרֹו,  ּבֵ ִהְתּגַ יק ׁשֶ ּדִ ל יֹוֵסף ַהּצַ ם ּתֶֹקף ָהַרע ְמֹאד, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ּכַֹח ׁשֶ ָהָיה ׁשָ ִמְצַרִים, ׁשֶ

ל ֶנְגּדֹו. ּטֵ ל ִמְצַרִים ְוִנְתּבַ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכַנע ָהַרע ׁשֶ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ֵטִלים, ּכְ ָבִרים ּבְ י ַהֲחלֹום הּוא ְמעָֹרב ִעם ּדְ ן ָהָיה ָיכֹול יֹוֵסף ִלְפּתֹר ֲחלֹומֹות, ּכִ ְוַעל ּכֵ
ַהֲחלֹום  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֱאֶמת  י  ּכִ ָהַרע,  ִעם  ַהּטֹוב  ִהְתָעְרבּות  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ִחיַנת ְיֵמי ַרע,  ל ַהֲחלֹום, ֶזה ּבְ ֵטִלים ׁשֶ ֶקר ּוְדָבִרים ּבְ ֶ ִחיַנת ְיֵמי טֹוב, ְוַהּשׁ ִחיַנת טֹוב, ּבְ ֶזה ּבְ
דּוַע,  ּיָ ָאז הּוא ֲאִחיָזָתם, ּכַ ֲחלֹום, ׁשֶ ָנה ּבַ ׁשֵ ְפָרט ּבְ ין ַעל ַהְיֵמי טֹוב, ּבִ ַהְיֵמי ַרע ְמַכּסִ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ָפה ֶאת ִיְצרֹו  ּכָ יק ׁשֶ ּדִ מֹו יֹוֵסף ַהּצַ יק ּכְ ּדִ ְתרֹון ַהֲחלֹום, ֲאָבל ַהּצַ ר ַלֲעֹמד ַעל ּפִ ן ִאי ֶאְפׁשָ ַעל ּכֵ
ִלין  ּטְ ֹוֵמַע ַהֲחלֹום, ֲאַזי ָהַרע, ַהְינּו ַהְיֵמי ַרע, נֹוְפִלין ְוִנְתּבַ ּשׁ ׁשֶ ֶכף ּכְ ְוִהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע, ֲאַזי ּתֵ

ְתרֹון ַהֲחלֹום. הּוא ּפִ ֲחלֹום ׁשֶ ּבַ ִחיַנת ָהֱאֶמת ְוַהּטֹוב ׁשֶ הּוא ּבְ ין ַרק ַהְיֵמי טֹוב, ׁשֶ ּלִ ְוִנְתּגַ

ָבע  ֵני ַהּשָ ַבע ׁשְ י ֲחלֹומֹו ָהָיה ׁשֶ ְתרֹונֹו, ּכִ ם ַלֲעֹמד ַעל ּפִ ּלָ ּלֹא ָיְכלּו ּכֻ ְרעֹה ׁשֶ ִחיַנת ֲחלֹום ּפַ ְוֶזה ּבְ
ְבַעת  ִחיַנת ׁשִ ֵהם ּבְ ֵני ָהָרָעב, ׁשֶ ַבע ׁשְ ר ׁשֶ ּבֵ ִהְתּגַ ׁש ׁשֶ ִחיָנה זֹו ַמּמָ הּו ּבְ ּזֶ ֵני ָהָרָעב, ׁשֶ ַבע ׁשְ ְוׁשֶ
רֹות ָהָרעֹות ְוכּו', ַעד  ְבַלְעָנה ַהּפָ ְבִחיַנת ַוּתִ ֵהם ְיֵמי טֹוב, ּבִ ָבע, ׁשֶ ֵני ַהּשָ ַבע ׁשְ ֶ ְיֵמי ַרע, ַעל ַהּשׁ
י ָבאּו ֶאל  ּכִ ְבִחיַנת ְולֹא נֹוַדע  ּבִ ה ֲעֵליֶהם,  ּסָ ּכִ ם ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ַהְיֵמי ַרע ׁשֶ ְוִנְתַעּלֵ ה  ּסָ ר ִנְתּכַ ֲאׁשֶ
י ִאם יֹוֵסף  ּבֹו ּכִ ְתרֹונֹו ְלָבֵרר ָהֶאֶמת ְוַהּטֹוב ׁשֶ ן לֹא ָהָיה ָיֹכל ׁשּום ָאָדם ַלֲעֹמד ַעל ּפִ ה, ְוַעל ּכֵ ּנָ ִקְרּבֶ
ל  ְתרֹון ָהֱאֶמת ׁשֶ ן ָהָיה יֹוֵדַע ּפִ ֵני ָהָרָעב, ְוַעל ּכֵ ַבע ׁשְ ִחיַנת ׁשֶ ִלין ַהְיֵמי ַרע, ּבְ ּטְ י ֶאְצלֹו ִנְתּבַ יק, ּכִ ּדִ ַהּצַ
ֵדי  ִחיַנת ְיֵמי טֹוב, ּכְ ֵהם ּבְ ָבע, ׁשֶ ֵני ַהּשָ ַבע ׁשְ ׁשֶ ַהֲחלֹום, ְוֶזה ְלַהֲחיֹות ַעם ַרב ִלְקּבֹץ ֹאֶכל ּבְ
ָאָדם זֹוֶכה ְלֵאיֶזה טֹוב, ִלְבִחיַנת ְיֵמי  ׁשֶ י ּכְ ֵהם ְיֵמי ַרע, ּכִ ֵני ָהָרָעב, ׁשֶ ר ׁשְ ּבֵ ּלֹא יּוְכלּו ְלִהְתּגַ ׁשֶ
ּיּוַכל,  ֶ ל ַמה ּשׁ ים טֹוִבים ּוְבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּכָ ַמֲעׂשִ ל ְלַהְרּבֹות ְמֹאד ּבְ ּדֵ ּתַ טֹוב, הּוא ָצִריְך ְלִהׁשְ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ כֲֹחָך, ּכְ ה ּבְ ַאּתָ ה ַעד ׁשֶ כֲֹחָך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ְבִחיַנת )ֹקֶהֶלת ט( ּכֹל ֲאׁשֶ ּבִ
י ְלָכל ָאָדם ֵיׁש  ר לֹא ָיבֹואּו ְיֵמי ָהָרָעה ְוכּו', ּכִ חּורֶֹתיָך ַעד ֲאׁשֶ יֵמי ּבְ ם יב( ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ּבִ )ׁשָ

ם,  ה ַלֲעֹמד ֶנְגּדָ לֹום, ַהְיֵמי ַרע ַעל ָהָאָדם ְוָקׁשֶ רין, ַחס ְוׁשָ ּבְ ְתּגַ ּמִ ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע, ּוְבֵעת ׁשֶ
ָכה ַלֲעׂשֹות טֹוב  ּזָ ֶ ַהְינּו ַמה ּשׁ ה, ּדְ ְתִחּלָ ָהָיה לֹו ּבִ ׁש ִעם ּכַֹח ַהְיֵמי טֹוב ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּוא ָצִריְך ְלִהׁשְ
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ּוְלַמֵהר  ְמֹאד  ַלֲחֹטף  ָצִריְך  ֵאיֶזה טֹוב הּוא  ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ן  ּכֵ ִמּקֶֹדם, ַעל 
י ַהאי ְואּוַלי יּוַכל  ּלֵ לֹום, ּכֻ ּלֹא ָיבֹואּו ַהְיֵמי ָהָרָעה, ַחס ְוׁשָ ה טֹוב ַעד ׁשֶ ה ַהְרּבֵ ַלֲעׂשֹות ַהְרּבֵ
ֵני  ׁשְ ץ ֹאֶכל ּבִ ָאַסף ְוִקּבֵ יק ׁשֶ ּדִ ִחיַנת יֹוֵסף ַהּצַ הּו ּבְ ּזֶ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע, ׁשֶ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ַעל ְיֵדי  ֵדי ׁשֶ דֹון ְוכּו', ּכְ תּוב, ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ יֵמי ָהַרע, ּכְ ֵדי ְלַהֲחיֹות ַעם ַרב ּבִ ָבע ּכְ ַהּשָ
ִרין ֲעֵליֶהם ַעל ְיֵדי ַהּטֹוב  ּבְ ין ַעְצָמן ּוִמְתּגַ י ְמַחּיִ ָרֵאל, ּכִ לֹט ַעל ִיׂשְ ֶזה לֹא יּוְכלּו ַהְיֵמי ַרע ִלׁשְ
ָלחֹו  י ְלִמְחָיה ׁשְ ָבע ּכִ ֵני ַהּשָ ַבע ׁשְ ׁשֶ ָאַסף יֹוֵסף ּבְ ִחיַנת ָהֹאֶכל ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ יֵמי ַהּטֹוב, ׁשֶ ָאַסף ּבִ ׁשֶ

ָהֱאלִֹקים ְלַהֲחיֹות ַעם ָרב:

ָהָרָעב  ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ְלַהְכִניַע  ְרעֹה  ּפַ ֲחלֹום  ִלְפּתֹר  י  ּכִ הּוא,  ֶאָחד  ְרעֹה  ּפַ ֲחלֹום  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ְלאֹור  ָכה  ּזָ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָבע,  ָ ַהּשׁ ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ּוְלַגּלֹות 
הּוא  ֶאָחד  ְרעֹה  ּפַ ֲחלֹום  ְוֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו',  ַלה'  ַדע  ִיּוָ הּוא  ֶאָחד  יֹום  ִחיַנת  ּבְ הּוא   ׁשֶ
ֶהם  ְדִליִקין ּבָ ּמַ ה ׁשֶ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ִחיַנת ׁשְ ל ֶזה הּוא ּבְ י ּכָ ה, ּכִ ֲחֻנּכָ ץ ּבַ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ן קֹוִרין ּפָ ְוַעל ּכֵ
ֵני  ַבע ׁשְ ִחיַנת ׁשֶ ֵדי ְלַגּלֹות ּבְ ְבָעה ָיִמים ּכְ ׁשִ ַעת ּבְ ּדַ ּבַ ִאיר אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּיָ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ֵנרֹות ֲחֻנּכָ

"ל:  ּנַ ִחיַנת ְיֵמי טֹוב ְוכּו', ּכַ ֵהם ּבְ ַהּשַֹבע ׁשֶ

אור  לגלות  המידות  שבע  בחי'  לתוך  להאיר  שבדעת  אהבה  אור  מקבלים  אנו  חנוכה  בימי 
הימי טוב, שזה בחי' שמונה ימי חנוכה כנ"ל, כי העיקר לזכות לאור הטוב הגמור שבכחו נזכה 
להכניע הימי רע והמידות הרעות, ולגלות אור הטוב והתורה, למצוא שלום וכו' וכו', ולזאת 
קוראים פרשת מקץ ענין התגלות כח יוסף ע"י חלום פרעה וע"י ענין שבע שני שובע ושבע 
של רעב, כאשר מוהרנ"ת מאיר עלינו כמה פעמים שבענין זה נמצא עיקר העצה לעבור כל 
מה שיש לפעמים קושי וירידה וכו', כי יש שזוכה האדם לעסוק בתורה ולהתקרב לאור הצדיק 
ובא לזכרון אחדות השם ממלא כל עלמין וכו', ויש שעובר עליו ואינו מצליח בכל הנ"ל וליבו 
נסתתם ומחשובותיו בבחי' חלום שהוא עירבוב של מחשבות שיש בהם צורך והם טוב, ויש 
בהם צד אחר דאגה ומרירות וצער וכו', ובאמת צריך לבררם לגלות הטוב כאשר יש ענין זה לא 
רק בהמחשבה אלא במשיכת המידות והמעשים ובתפילה, ובעצם האחיזה באור של אמונה, 
ואז הוא בבחי' ימי רע, ימים שאינו מצליח לעורר הטוב ע"י כפיית היצר כראוי ותורה וכו', הרי 
עליו להמשיך אור שורש הימי טוב להתעורר ולצאת מהנפילה, אלא שגם זה נעלם ואינו ידוע 

איך לזכות לזה.

הרי יסוד העבודה מתגלה בענין פתרון חלום פרעה, שיש להכין בימי הטוב כח של אמונה 
וידיעה, כח של התגברות והרגל טוב ככל מה שיכול לזכות לחזק אש האמונה והדעת האור 
התורה, וכל מה שיזכה להבין דרכי ההתחזקות ועבודת השם, שזה בחי' מה ששומר האוכל 
לפקדון, וזה שייך לזכות ע"י ההתקרבות לאור הצדיק שעוזר לו בכח זה שיכול לשמור מה 
ולא  ירקב הטוב  רע שלא  הימי  בכוחו לשבר  ויהיה  לו,  טובות שהיו  הנקודות  ויראה  שזכה, 
יתבטל שזה כח יוסף, והרי עי"ז יאירו הימי טוב לבטל הרע של הימים הקשים ימי הרע, ונמשך 
עליו כח אור בחי' יוסף שהוא המבואר בזה, הכח להבדיל המחשבות והדעת המבולבל, לראות 
ולראות  שנתערב,  הרע  של  הבלבול  לבטל  השם,  עבודת  ומציאות  שלום  דייקא  שם  שיש 
התגלות הטוב היינו ענין המידה הטובה שמאיר שם, איך כל פחד הוא הארה לתשובה לפחד 
השם, וכל משיכה להטבע הוא באמת מידת אהבה שנפלה, ויש להתגבר כי בוודאי ממאס 
במה שמפסיד כל כך וכו', וכן בל המידות כי מתגלה דרכי העבודה ורמזי אור תורה, נקודות 
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טוב, והארות של תודה והודאה מה שיש להודות מאד, וכל זה דייקא מתוך מחשבות כו' שהם 
בלבול גדול, שזה מכוון המבואר בזה בכח של יוסף לפתור החלום היינו לברר הטוב מהרע 
)כמבואר בכ"מ ועיין לקו"מ סי' יט( וכח הפתרון הוא בחי' התגלות ימי טוב אשר מאיר בשבע 

שנות השובע, וענין זה מאירים לתוך שבע שנות הרעב, כאשר מבאר בזה קשר שני ענינים 
אלו, וכל זה הוא ע"י הארת האהבה שבדעת שיש ע"י רבינו ובכח ימי חנוכה הקדושים, ולזאת 

קוראים פרשת מקץ בחנוכה. 

"ָקִלים  ֵהם, ְמ"נֹוָרה ּוׁשְ "ה, ׁשֶ יָמָנם ֹמ"ׁשֶ ּסִ ָבִרים ֵאּלּו ׁשֶ ה ּדְ ֹלׁשָ ׁשְ ה ּבִ ה מֹׁשֶ ָ ן ִנְתַקּשׁ ח( ְוַעל ּכֵ
ָבִרים ְצִריִכין  ה ּדְ ֹלׁשָ ְ ָכל ֵאּלּו ַהּשׁ י ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכִ מֹו ׁשֶ ְוִקּדּוׁש ַה"ֹחֶדׁש, ּכְ
ֵנרֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ה,  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִחיַנת  ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ 'ְמנֹוָרה'  ַדַעת,  ּבְ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹור  יְך  ְלַהְמׁשִ
מּול  ֶאל  ְבִחיַנת  ּבִ ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ֵמאֹור  ּוְלָהִאיָרם  ְלַהְדִליָקם  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ּמִ ּבַ ׁשֶ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֵעדּות  ֲעָרִבי  ַהּמַ ֵנר  ָהָיה  ן  ּכֵ ְוַעל  רֹות,  ַהּנֵ ְבַעת  ׁשִ ָיִאירּו  נֹוָרה  ַהּמְ ֵני  ּפְ
ׁשֹוָרה  ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ׁשֶ רֹות  ּנֵ ּבַ ם  ׁשָ י  ּכִ ם,  ְמַסּיֵ ָהָיה  ּוָבּה  ַמְתִחיל  ָהָיה  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֹוָרה 
ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִיׂשְ ר ָהֵעדּות ַעל ַאֲהַבת  ם ִעּקַ ן ׁשָ ַעת, ְוַעל ּכֵ ּדַ ּבַ אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ
ם  ָ ּשׁ ּמִ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִאיר אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִחיַנת ְצָדָקה ִנְדַבת ֵלב, ׁשֶ ָקִלים' ֶזה ּבְ 'ׁשְ
ִחיַנת ְלַגּלֹות  ִגיָמָתּה, ּבְ ָבָנה ִמּפְ ִחיַנת ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלַמּלֹאת ַהּלְ "ל, ְוֶזה ּבְ ּנַ ַפע ְוכּו' ּכַ ֶ ר ַהּשׁ ִעּקַ
ִרים,  ּבְ ַהְיֵמי ַרע ִמְתּגַ ׁשֶ י ּכְ דּוַע, ּכִ ּיָ ֵרַח, ּכַ עּוט ַהּיָ ֲאִחיָזָתם ִמּמִ ַהְיֵמי טֹוב ּוְלַהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע ׁשֶ
ָבָנה ִמעּוט  ִגיַמת ַהּלְ ִחיַנת ּפְ הּו ּבְ ּזֶ ל ַהְיֵמי טֹוב ְוִנְתַמֵעט, ׁשֶ לֹום, ֲאַזי ִנְתַצְמֵצם ָהאֹור ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
ה  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ְהֶיה אֹור ַהּלְ ּתִ ָבָנה ׁשֶ ִגיַמת ַהּלְ אֹור, ְוָצִריְך ְלַהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע ּוְלַמּלֹאת ּפְ
ְמצּום  ַהּצִ ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ ָהאֹור  ה  ִנְתַרּבֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ א,  ֵעּלָ ִמּלְ ַרב  יִכין אֹור  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ְוכּו', ַעל 
ה ְואֹור  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ִחיַנת ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ִגיָמָתּה, ּבְ ָבָנה ִמּפְ ִחיַנת ִמּלּוי ַהּלְ ה ּבְ ּזֶ עּוט, ׁשֶ ְוַהּמִ
ֵרַח ְוזֹוִכין ִלְבִחיַנת אֹור ָהַאֲהָבה  א ִמעּוט ַהּיָ ְתַמּלֵ ּנִ ׁשֶ י ֲאִפּלּו ּכְ ְבָעָתִים ְוכּו', ּכִ ה ִיְהֶיה ׁשִ ַהַחּמָ
ַמן,  ּזְ ּבַ ׁשֶ ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ ֲעַדִין  ָהֶעְליֹוָנה הּוא  ִחיָנה  ּבְ ּבַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ִחיָנתֹו, ַאף  ּבְ ְלִפי  ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ
ַעת  ּדַ ּבַ ִאיר עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלַמְעָלה ֵמאֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִחיָנה ָהֶעְליֹוָנה ּתָ ַהּבְ ן צְִריִכין ׁשֶ ְוַעל ּכֵ
ְבַעת  אֹור ׁשִ ְבָעָתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ָהֶעְליֹון יֹוֵתר. ְוֶזהּו ְוָהָיה אֹור ַהּלְ
יִקים  ּדִ נּוָזה ְוַהּצַ ִחיַנת ַהּתֹוָרה ַהּגְ הּוא ּבְ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ּבְ ִ נּוז ִמּשׁ הּוא אֹור ַהּגָ ִמים, ׁשֶ ַהּיָ
ּלּו  ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  "ל(,  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ְמֹבָאר  )ּכַ טֹוב  י  ּכִ ָהאֹור  ֶאת  ֱאלִֹקים  ְרא  ַוּיַ ִחיַנת  ּבְ נּוִזים,  ַהּגְ

ָיֵמינּו ָאֵמן:  ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

והנה במנורה של בית המקדש, שם שורש הארת אור האהבה שבדעת לתוך המידות והימים 
להאיר לנפשות ישראל, כאשר קדושת הבית המקדש הוא הארת אור האהבה של השי"ת 
הוא מה שנמשך  זו  הגדולה  ואהבה  ואור החסד  עלינו,  ישראל בהשראת הקדושה  לנשמות 
בהדלקת המנורה, וזאת עיקר עבודת הצדיק וזה מה שנתקשה משה במנורה, כי זאת עיקר 
נפשינו, שזה הארת הנר המערבי  ישועת  והקושי של הצדיקים להאיר עלינו  תיקון העולם 
שממנה מתחיל ומסיים היינו אור האהבה הגדולה הזו שהשי"ת אוהב אותנו אשר זאת מאיר 

בנו אהבה גדולה להשי"ת כנ"ל, והוא נמשך עלינו בימי חנוכה כנ"ל.

וכאשר ענין זה הוא יסוד בחי' המנורה, מראה שענין זה נמצא גם בשאר הדברים שבהם נאמר 
בדברי חז"ל שבהם נתקשה משה שהוא מנורה שקלים וקידוש החודש, כי ע"פ הנ"ל בענין 
כח הצדקה הרי מובן שבחי' שקלים שהוא צדקה בהם הכח לעורר האהבה שבדעת להמשיך 
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לאהבה שבימים, וכך בענין קידוש החודש שהוא שורש תיקון בחי' פגימת הירח שכל ענין 
)שהוא  החודש  קידוש  בחי'  הירח  תיקון  והרי  הזה,  הירח  ממיעוט  נמשך  רע  הימי  בחי'  של 
בבחי' הגאולה בחי' יציאת מצרים ששם נאמר החודש הזה לכם וגו'( הוא עיקר תיקון הימי רע תיקון 

המלכות בכח הארה חדשה שהוא בחי' קידוש החודש להתחדש וכו' )עפ"ז מובן מה שרק ביו"ט 
של חנוכה שנקרא רגל, ככל רגל רק בו יש סוף חודש, וגם ראש חודש( והרי בזה מוכרח הארת אור 

רב גדול יותר בבחי' והיה אור החמה שבעתיים וכו' כי כאשר האדם זוכה לאהבה שבדעת הרי 
זאת שפל ופחות מהדרגה הגדולה שמעליו, והגם שהאור שמאיר עליו אינו גדול יותר והרי 
לעומתו נחשב האור הגדול בבחי' האהבה שבימים, ואיך יתמלא חסרונו, הרי שכאשר מתחיל 
יותר  רב מלמעלה  אור  יותר מקבל  הגדלות  מוכרח שהאור  בחי' מלכות  להתמלאות הלבנה 
בבחי' שבעתיים )כידוע שתמיד בכח התחתון העליון מקבל יותר, והרי בזה יש עבודה גדולה בבחי' 

נתקשה משה לעלות לשורש הרחמים וכו'( 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְקטֶֹרת  י  ּכִ ה,  ַיְקִטיֶרּנָ ִים  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ רֹת  ַהּנֵ ֶאת  ַאֲהרֹן  ּוְבַהֲעלֹת  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ט( 
טֶֹרת  ַהּקְ ר ַסְמָמֵני  ִחיַנת ַאַחד ָעׂשָ ּבְ ּוַמֲעִלין ַהּטֹוב,  ין  ּוְמַגּלִ ְוַהְיֵמי ַרע  ִלּפֹות  ַהּקְ ְכִניִעין  ּמַ ׁשֶ
ה ַהּטֹוב,  ּלֶ ְכָנִעין ַהְיֵמי ַרע ְוִנְתּגַ ּנִ ׁשֶ י ּכְ רֹות, ּכִ ֵעת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ן ַמְקִטיִרין ְקטֶֹרת ּבְ דּוַע, ְוַעל ּכֵ ּיָ ּכַ
ַהְדָלַקת  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ א,  ֵעּלָ ִמּלְ ַרב  אֹור  ַהּטֹוב  ּבְ ְוִנּתֹוֵסף  ְך  ִנְמׁשָ ֲאַזי  ְקטֶֹרת,  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ

"ל: ּנַ ַעת, ּכַ ּדַ ּבַ ִחיַנת אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ א, ׁשֶ ֵעּלָ ְך ַעל ַהּטֹוב אֹור ַרב ִמּלְ י ִנּתֹוֵסף ְוִנְמׁשָ רֹות, ּכִ ַהּנֵ

וכך בבית המקדש האיר אמיתת אהבת השם עלינו ששורה בקודש, ונמשך עלינו באור הדלקת 
המנורה והטבתה, זאת נמשך בעת הקטורת שהוא תיקון של בחי' שורש כוחות הסתרה בחי' 
הימי רע, כי דייקא ע"י שמעלה ומפטם וממתיק הדין והסתרה, ניתוסף אור רב, כאשר זאת 
של  מלמעלה  רב  אור  ונמשך  רע,  לימי  להאיר  טוב  הימי  אור  שמאירים  חנוכה  בימי  נעשה 

תוספת התגלות אהבת השם עלינו משורש הרחמים והחסד, בחי' אהבה שבדעת. 


