
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    שער הכוונות לחנוכה      בנרות חנוכה תיקון ההוד    

 די"גליון  /תשע"ז חנוכה

 'הק ביאור תורת הקבלה על פי אור שבעת הימים הבעל שם טוב ותלמידיו

 :דרושי חג חנוכה דרוש א

ענין חנוכה ופורים הוא באופן אחר כי תרוייהו ...

אינון בהוד ואעפ"י שבתפלת שחרית בחול ביארנו 

וכפ"ז החול הוא  ,דיעקב בנצח ומלכות בהוד

קדוש יותר מחנוכה ופורים אשר תרוייהו אינון 

אבל הענין הוא על דרך שביארנו בדרוש  ,בהוד

ר"ח בענין הי"ט כי הנוק' יש לה אז תוספות 

לפי שאז מקבלת הארותיה ע"י עצמה  ,קדושה

וכן הוא כאן כי הנה בחול יעקב  ,שלא ע"י בעלה

ארה שלה מן הנצח ומן ההוד יונק הארתו וחלק ה

ואח"כ נוחן לה הארתה ונמשך מן ההוד על ידו 

אבל עתה בחנוכה ופורים היא יונקת חלק 

 ,הארותיה מן ההוד ע"י עצמה שלא ע"י בעלה

ואינה טפילה אליו כימי החול והנה ענין זה הוא 

 אלו יותר מבחול:תוספת קדושה אליה בזמנים 

סוד הירך יעקב   :וישלחפרשת  טעמי המצותע"ע 

הנאמר בזוהר שבנצח היה הפגם, ופעם א' אומר 

שבהוד היה הפגם, והענין, כי בהיות המלכות אב"א 

עם ז"א, השוק הימין של הז"א שהוא סוד הנצח, היה 

שם שוק השמאל שלה שהוא ההוד, וכן להיפך. וכ"ה 

חורים אב"א, הימין של זה בשמאל של בגשמי, כי ב' א

זה, והשמאל של זה בימין של זה. ומה שפירש בזוהר, 

שהנצח נפגם, הוא הנצח של הזכר, וזה שדקדק בזוהר 

באומרו והוא צולע על יריכו, דע נצח. ובהוד של הזכר 

לא היה קלקול, שהרי יהושע אתנבי מהוד של משה, 

ההוד נפגם,  והיינו הודו של משה בחי' הזכר. ומ"ש כי

היא בבחי' נקבה, בירך שמאל שלה, הדבוקה בימין של 

זכר שהוא הנצח, כשהיא אב"א. ומפני שהיתה המלכות 

אב"א, לכן היה הקלקול כנ"ל. ואלו היה פב"פ, אז 

 תהיה שמאל שלה בימין שלו, לא שלטו החיצונים:

וראוי להקשות, למה לא נקרא שמו ישראל, אלא אחר שהוא 

אלא הטעם הוא, כי הפגם לא היה אלא  צולע על יריכו

 

, והמעלה המיוחדת של יום טוב זה שחנוכה הוא תיקון ההוד לחנוכה נתבארבדברי האר"י הק' 

 הוא שתיקון ההוד נעשה שלא על ידי הנצח אלא מצד עצמו.

להבין הענין, יש להקדים ענין ההוד מהו. ענין ידוע שתיבת הודאה יש לו שני משמעויות, 

בה המתפשטת מהמשפיע להמקבלים, והשני הוא לשון הודאת האחת היא הודאה על חסד וטו

שמעויות אלו תלוים הא בהא, דמידת ההוד בעל דין שהיא הכנעה וביטול הטענה. ושני מ

בנפש ברצון ובהסכמה, וביטול כזה בא רק  היא כאשר הביטול מתפשט הרצויה והשלימה

להמשפיע הוא מחמת התפשטות ל כששני המשמעויות יחדיו הם, דהיינו שהביטול של המקב

 גדולתו וחסדו.

והתפשטות של הגדולה והחסד של המשפיע הגורמת להודאה באה בעומק הענין על ידי הוד 

תפארתו של המשפיע; והיינו דכאשר יש משפיע אמיתי שהוא השלימות וממנו באים כל 

אינו קיים ענין זה רק אצל הקב"ה בעצמו(, אזי  השלימות שענין זה קרוי תפארת )ובאמת

התפשטות התפארת הזאת והכרתה אצל המקבלים באה בשני אופנים: האחת כשהמקבל 

מתרומם והשגות דעתו רחבים הם להשיג מקצת מתפארת מלכו כפי השגתו; ובאותה שעה 

מלכי  הוא מתבטל לגמרי כלפי המשפיע, כמשל העבד הבא לפני מלכו )ובמשל זמנינו מאן

החסיד הבא לפני רבו( ומרוב תפארת המלך הוא מתבטל לגמרי כלפי המלך עד כמשל  –רבנן 

אשר כמעט לא יוכל לפצות פיו מחמת הוד אהבת ויראת המלך המתכללים יחדיו בתפארתו 

 המתפשטת לכל עבר.

 השניה באה לאחר שהעבד כבר הלך מלפני המלך ויצא מארמונו, אשר בעבודת ה' היינו בזמני

קטנות כשהנפש אינה משיגה גודל תפארת הקב"ה הכולל את כל העולמות וכל הברואים אשר 

כלולים נשפעים ומתהווים מאין ליש מגודל תפארתו וכולם כאחד מכריזים על תפארת הוד 

גדולתו )כמו שאנו משבחים אותו במזמור הללו את ה' מן השמים בכל הברואים הרוחניים 

תשיג את ההוד שהוא הארה ש אינה משיגה את התפארת, אזי והגשמיים(; ובזמן זה שהנפ

החיצונית של התפארת, שהוא עכ"פ הרשימו שנשאר בנפש שהוא הביטול של הנפש כלפי 

 המלך המרומם לבדו מאז בכל התפארת והשלימות.

וכמשל החסיד הבא לפני רבו וגודל הוד תפארתו שהיא גודל הקדושה החופפת עליו שגם 

טול לרבו נשאר בו עכ"פ הרגש ההוד שהוא הביאזי  –מלכי רבנן מאן  –ו כשיוצא מלפני רב

 שיעשה ככל אשר יצוונו. 

והרגש ההוד הנקרא רגל התפארת בא רק כאשר התפארת נחקק בנפש בכל עומקה עד 

דברי מיוסד ע"פ זה  )וכל ענין הדרגות התחתונות והנמוכות שבה שגם בה יורגש הוד תפארת המלך

  חסד לאברהם לרבי אברהם המלאך בהקדמה(.בסה"ק  אלוקים חיים

ממשיכים הארת ש"ע נהורין מפנים העליונים דהיינו מתיקון בהדלקת נרות החנוכה אנו 

הנקרא ואמת, ויש להבין מהות המשכה זו. כמו כן מובא בדברי האר"י הק' כי נר חנוכה יש בו 
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במעבר יבק אזי פגם שרו של עשיו בכף יריכו שהיא הוד המלכות )כמבואר בליקוי תורה שרו של עשיו יעקב אבינו ב שפגש והנה בזמן

של המלכות תהיה חסרה מחמת עצמה ולא יוכלו בני ישראל להשלים בנפשם את מידת ההוד ולולי  לפרשת וישלח(, ובזה גרם שמידת ההוד

 כן אזי לא היה כמעט קטנות בנפש ונסיונות הבאים בזמן של הסתר פנים, מכיון שבזמן הגדלות מאירה התפארת בנפש כ"כ עד שהוד קדושתו

נת "הוד" דהיינו יברים על אדם הוא בזמן שמצד דרגתו הוא בבחבכל חלקי הנפש, משא"כ עכשיו כל הנסיונות הקשים העוומאיר נספג  יתברך

, וזה עיקר העבודה בזמנים אלו הנקראים הנפש רק המידה הנמשלת כנגד הרגל השמאלי שהיא ההוד הגבוהים שלשאין מאירים בו החלקים 

 "עקבתא דמשיחא" לתקן בחינת הזמנים הנמוכים בנפש שהם רגלי הנפש.

י שמטעם זה נחשבים הנצח וההוד תרי פלגי גופא, דהיינו ששניהם משלימים זה ובכתבי האר"ות השנה מבואר בזוה"ק ל ימוהעצה לזה בכ

. והענין הוא דהנה הנצח וההוד הם באמת כלולים שניהם מחסד וגבורה, הודהאפשר לתקן גם את מידת את זה, והיינו שעל ידי מידת הנצח 

וההוד עיקר פעולתו נמשך מיראה וגבורה אלא  ,דהיינו שהנצח עיקר ענינו ותכליתו הוא החסד וההשפעה ואלא שאופן פעולתו הוא בגבורה

צח, אלא החילוק הוא שההוד להיות מקו השמאלי לכן עיקר וכמו ההוד שהוא רשימו של התפארת כן הנשפעולתו הוא באופן של חסד. 

ו הוא כוחו והארתו הוא מכח היראה שבזמן הגדלות שמכח זה נשאר בנפש עכ"פ ביטול גם כשהיראה עצמה מסתלקת, אבל הנצח עיקר כוח

 בפועל חסדו ואמיתו.רגישה מלהמשיך קדושתו ית' בעולם גם כשהנפש אינה חזק שאר בנפש עכ"פ רצון מצד החסד והאהבה שמצד זה נ

ביטול התחתונים להקב"ה  ומכיון שהנצח בא מצד החסד לכן יש לו כוח חזק יותר, כי החסד ענינו התפשטות אור ה' משא"כ הגבורה שענינו

 קשה יותר להתקשר לאור נעלה זה., ולכן צמצוםענין של דינים ו שיש בו  ידוע

וענינו של הנצח הוא תאוה ורצון גדול שנחקק בנפש להשאר בדביקות להאמת, ולכן נקראים הנצח וההוד בזוה"ק תרי ירכין דקשוט, והיינו 

של הנפש להשאר  שני רגלים האמונה והאמת, ומהם שורש האמונה הפשוטה כמאמר הבעל שם טוב הקדוש, והיינו דהניצוח הוא רצון ותאוה

קשור לחיים ולכן תאוה זו מתעוררת בנפש כשיש איזה אויב הבא לכלות ולהרוג איזה אדם אזי יתעורר בו בנרדף תאות הניצוח ששרשה 

ולכן מי שבא לכלותה יתעורר בו תאוה גדולה לכלותו לגמרי ולנצחו מבלי השאיר לו שריד, ותאוה זו  ,מכח אהבה הגדולה שיש לו לנפשו

ותנו התורה שיהיה לנו כלפי עמלק שבא לכלות את הנפש האלוקית לגמרי רח"ל ולכן נרצה לעורר השנאה בנפשנו עד שנרצה ציותה א

שאותה בא אבל שורשה באהבה לנפש  ,שנאה וגבורהשל מידת הנצח שהיא באה באופן של לכלותו מתחת כיפת השמים, וזו היא מהותה 

 קב"ה כך יהיה לו יותר שנאה לעמלק.ם להפי אהבתו של האדהאויב לכלותה, ולכן כ

קליפות המכסים  על הוד ועל ידי הנצח אפשר לתקן גם כן את ההוד, דהיינו שעל ידי הנצח שעל ידו הנפש מכלה ועוקרת מתוכה את ה

הוד ב שבה וחודרת בנפש הוד תפארת גדולתו ית' וענין זה נקרא יחוד יעקב ולאה בנצח וה אזי מתתקנת גם מידת ההוד ושותפארת הקב"

 נעשה בכל יום בזמני הקטנות דהיינו בתפילת ערבית בזמני הגלות.ה

נתקן פגמו של שרו של עשיו ואפשר נינו שבזמן הזה לא על ידי הנצח, ועו על ידי עצמו ההודאבל בחנוכה יש מעלה מיוחדת שהיא תיקון 

שהם בבחינת רגל, ונמצא  ליםלאדם להאיר בקרבו את הוד תפארתו ית' באופן שעל ידי זה הוא מתקן את כל חלקי הנפש, גם החלקים השפ

ה למטה מעשרה טפחים שאין שכינ בבחי'שאם אדם יאיר בקרבו את תפארתו ית' בימי החנוכה על ידי נר החנוכה היורד לדרגות הנמוכות 

המורה על שליטת הסט"א שהיא עלמא דפירודא ומכסה על כך שהעולם הוא רשות  ,ובפתח של הנפש הפונה לרשות הרבים ,שורה בהם

יכול אדם יחידו של עולם, ובשקיעת החמה שהחמה הזורחת בנפשו שוקעת, ועם כל זה מכח הארת אור אין סוף המאיר בכל חלקי הנפש 

לגמרי להקב"ה מתוך הארת וחיות הנשמה החודרת בנפש הבהמית וגורמת לה להתבטל לגמרי לם בקרבו את כל חלקי הנפש ולבט ירלהא

  חיותה. מרגישה שהוא שהיאטבע הנפש להתבטל למה  ה ואין עוד מלבדו ומשפיעה בכך עלעל ידי שמאירה בה כי הקב"ה הוא חיותלהקב"ה 

וכאשר מתתקנים את מידת ההוד אזי מתבטלים ממילא כל הנסיונות, שהרי כל הנסיונות שבנפש באים מחמת הסתכלות חיצונית על הנבראים 

הגשמיים שעל ידי נפילת מידת ההוד אזי יש לנבראים הגשמיים הוד וחן באופן שנראה בחיצוניות כאילו יש איזה מעלה ומציאות לנבראים 

מם ולא רק מחמת הניצוץ האלוקי שבהם, אבל האמת היא שהחן וההוד של כל הנבראים היא רק מחמת שהקב"ה הגשמייים מחמת עצ

מחיה אותם ועל האדם להבחין ולהבדיל בין טוב לרע ובין אמת לשקר, ובעת בוא לפניו ענין גשמי לעסוק בו כמו למשל אכילה ושתיה ישכיל 

גש וההתקשרות להקב"ה שברא את המאכל הבא על ידי הברכה שלפניו ולאחריו ודברי לקשר נפשו רק לניצוץ האלוקי שבמאכל שהוא ההר

מאכל  שהוא ולא לחיצוניות שבמאכל , וכן לחלק הרחבת הדעת הבא על ידי הטעם וכמבואר במאור עינים שהוא רוחני,התורה שבסעודה

כפי שנראה נפרד מאלקות. וכן הוא בכל ענין גשמי. וכשיתוקן מידת ההוד אזי יהיה ניכר לעין כל ממש איך אין שום חיות ומציאות בעולם 

 כלל מבלעדי קדושתו ית' וממילא יתבטלו כל הנסיונות.

טוב עה"ת פרשת כי )מו' בבעל שם הבעל שם טוב הקדוש הוא המציאות שבני אדם אינם יודעים שהמצב הוא רק הסתר פנים, וכמו שאמר 

תבא( על הפסוק ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא כי העונש הוא שלא ידעו שההסתרה היא רק הסתרה אלא הקב"ה יסתיר על ההסתרה 

הוא מריבוי הקליפות של עולם העשיה שבני אדם חושבים שהקב"ה רחוק  ה זו. ומחשבח"ו חשהקב"ה אינו משגיויחשבו שכן הוא באמת 

הקליפות גוברים בעולם, ובפרט בדורות אלו שמי שלא טעם מתורת החסידות דומה לו שדורות אלו הם קשים לעבודת ונעלם מהם וכאילו 

    תיקון ההוד בנרות חנוכה     
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