
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    שער הכוונות לחנוכה      גילוי ש"ע נהורין בנרות חנוכה    

 גי"גליון  /תשע"ז הכנה לחנוכה

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

 :דרושי חג חנוכה דרוש א

ואמנם ענין כוונת ברכות הדלקת הנר הם סובבים ...

על יחוד א' עליון ושלם הנקרא נר כמבואר אצלינו 

בתפילת שחרית דחול בברכת שים שלום כי שם נתבאר 

יחוד זה על מתכונתו ועיין שם. ועניינו בקיצור הוא כי 

אהיה שלשה בחי' של יחוד יש לזו"ן א' הוא בבחי' יהוה 

ומספרו מ"ז הב' הוא בבחי' יהוה אלהים ומספרו יב"ק. 

ולפעמים  ,הג' הוא בבחי' יהוה אדני ומספרו צ"א

מתייחדים בבחי' א' ולפעמים בשתיה' ולפעמים 

בשלשתם ואז הוא היחוד הגמור ואז הנוק' נקרא נ"ר 

שהיא להדליק  'כמספר ו' שמות הנז'. והנה בברכה הא

רכה ב' שהיא שעשה נסים נר חנוכה נרמזו שלשתם ובב

נרמזה הב' ובברכה הג' שהיא שהחיינו נרמזה התחתונה 

 ...םמכול

כי בתחילה תכוין  ,ונחזור לברכה ראשונה כמו שאמרנו

במילת להדליק שהוא בגי' ג' הויות ע"ב ס"ג מ"ה 

ותכוין להמשיך ג' הויות האלו ע"י הדלקה זו אל 

הנוקבא הנקרא הויה דב"ן. ובמילת נר תכוין שע"י 

ואז תעשה בחי'  ,המשכה זו תשתלם בג' היחודים הנ"ל

 כרים...נר חנוכה שהוא כמנין ג' היחודים הנז

במלת שעשה תכוין  .נסים כו' ברכה ב' והוא שעשה

פירוש שתכוין להמשיך הארת  ,שהוא חיבור ש"ע ש"ה

הפנים העליונים שהם ב' שמות אל ומילוייהם כזה אלף 

כנז' באורך בתפילת  ,למד אלף למד העולים בגי' ש"ע

ר"ה בברכת אבות במלת אלהי אברהם אלהי יצחק 

ותמשיכם אל שם אלהים דמילוי  ,ואלהי יעקב כו' וע"ש

יודין העולה בגי' ש' ועם ה' אותיותיו הפשוטות ה' הרי 

ובזה יתמתק שם אלהים  ,ש"ה מן שעשה ש"ע ש"ה

 הנז'.

עוד ירצה כי ענין ב' שמות אלו של אל הם סוד הויה  

 

ממשיכים הארת ש"ע לחנוכה נתבאר כי בהדלקת נרות החנוכה אנו בדברי האר"י הק' 

נהורין מפנים העליונים דהיינו מתיקון הנקרא ואמת, ויש להבין מהות המשכה זו. כמו 

כן מובא בדברי האר"י הק' כי נר חנוכה יש בו יחוד שלם הכולל ג' יחודים שהם בגימטריא 

נר והרומזים על היחוד בשלש קומות המלכות שהם חב"ד חג"ת נה"י, ויש להבין עבודה 

 זו.

 של אריך אנפין שהוא הרצון והתענוג העליון השעשועים העליונים כי הענין הואו

קדושתו ומלכותו ית' במקום ובזמני הסתר,  מגליםמתגלים במלכות בעת שבני ישראל 

שגברה יד המלכות לגזור על  ,בזמן החשמונאים שהיה זמן הסתר פנים גדול מאוד כמו

גדול  שמתתיהו כהן . ובאותה שעהת חודש ומילה, שהם יסודות היהדות והתוה"קשב

על ידי מידת הנצח שהתגברו בניצוח  ,לגלות את הוד מלכותו ית'זכו  ובניו נלחמו בהם

ועל ידי  ,גדול לנצח על מלאכת בית ה' ולהודות לו גם בזמן זה באמונה שהכל מאתו ית'

 מדות נצח והוד זכו להעלות קומת השכינה וזכו להדליק נרות בחצרות בית ה'.

ים אלו ענינם כמשל אב המסתתר אצל בנו בלבוש איום, ובנו פוחד מאימה, ואם ושעשוע

המסכה מאת הנדמה לו כחיה רעה ויתברר לו כי הכל הוא אביו המלך ואז  את יסירשוכ

והסרה זו נעשית על ידי ההתבוננות כי בוודאי אי אפשר  נעשה אצלו שעשועים גדולים.

שיהיה כאן איזה חיה רעה בלי רצון המלך וא"כ מוכרח שבוודאי הוא המלך בעצמו 

שאם ידע האדם שהקדוש ברוך הוא  ]הבעש"ט[שמעתי ממורי " וכמ"ש שמסתתר כאן.

 .בן פורת יוסף דקי"א ע"א() "מסתתר שם אין זה הסתרה, כי נתפרדו כל פועלי און

וכמו שאמר הבעל שם טוב הק' משל לאחד שבא להלחם במלכות גדול ונורא ואיום עם 

חיל מועט וכבש הרבה מדינות, והיו שהשלימו עמו דהיינו כל מי שלא היה נאמן למלך, 

ומאלו שהיו נאמנים למלך היו הרבה שנלחמו עמו מלחמות קשות, אבל מי שהיה גם 

אפשר שיבא להלחם איזה אויב עם מלך גדול כזה ועל כרחך הוא נסיון חכם הבין דאי 

לראות מי נאמן למלך ומי לאו ולכן ניגש לאויב וגילה את פניו ואמר לו יודע אני כי אתה 

 אוהב המלך.  בלאו הכיכי  ,שליח המלך ואין עוד מלבדו ואין לך מה להלחם עימי

נתגלה איך שמצב שבו נראה כאילו גברה יד שבחינת גילוי השעשועים, וענין זה הוא 

שונאי המלך הוא באמת אוהב המלך עצמו המסתתר בכמה לבושים וכיסויים אז נעשה 

שמחה גדולה, ועל אחת כמה וכמה אם מתגלה שהמלך עצמו האוהב את בנו אהבה עזה 

 אז בוודאי גוברים השעשועים לאין ערוך. ,ר כאן כי אין עוד מלבדותהוא בעצמו המסת

נה עולם העשיה הוא בכללות עולם שהקליפות גוברים בו דהיינו שרבו בו ההעלמות וה

וההסתרים המסתירים ומעלימים על פני כבודו ית'. ואחד מהקליפות של ההסתר פנים 

 הוא ע

בפרשייתנו אשר יסודות רבים בה, נתבאר כמה ענינים יסודיים בקבלה אשר ביאורם 
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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 

ה' מריבוי הנסיונות העומדים ומתחדשים עלינו בכל עת, ומי שלא זכה לאור הבעל שם טוב אומר כי דורותינו אלו בוודאי אי אפשר לעבור 

 שיים המתרגשים ומתחדשים בכל עת.בהם את השם יתברך כי כולם שוים ח"ו בק

אבל האמת היא דגם רוח זו של יאוש היא מקליפות קשות של עקבתא דמשיחא, כמאמר הקב"ה לקין למה נפלו פניך הלא אם תטיב שאת, 

ה',  להתרומם בעבודת -יכול הוא להתרומם עד בלי די ולהשתמש דווקא בנסיונות הקשים העוברים עליו  ,שאם אדם מחליט לבחור בטוב

ם כשמגלים על ידי יעדלים מאוד מאוד השעשוצמו הסתר פנים גדלו יותר אז כן גכי כן הוא ענין השעשועים שככל שהמצב נראה מצד ע

איך שאין מציאות כלל מבלעדי הקב"ה ובוודאי לא שעל ידו נתגלה  כי היא אור הגנוז אורו של משיח, עמה כי טוב הואתורת החסידות וט

 וחנון לנו ארך אפים. םסתיר פניו מבני ישראל, כי הלא אב רחויתכן כלל שהקב"ה י

וענינו הוא שהוא גילוי האמת בתוך הדמיון של הסתר פנים, דהיינו  ",ואמת"הנקרא  תיקוןמידות הרחמים, מושעשועים אלו יוצאים מ

שגם  ,לוקיםכשהאדם מגלה את האמת שבאמת כל ההסתר פנים הוא בעצמו הקב"ה וכמאמר בעל התניא על הפסוק כי שמן ומגן ה' א

ומכיון שגם ההסתר עצמו הוא הקב"ה והרי אין עצם מסתיר  ,םיההסתר פנים הוא בעצמו שם ה' דהיינו שם אלוקים שהוא שורש כל ההסתר

וכאשר מגיעים לידי גילוי  ,נמצא שאין שום מציאות כלל המסתירה על אור פני מלך חיים, וההסתר הוא חסרון הידיעה בלבד ,על עצמו

 המציאות והאמת על ידי האמונה אז גוברים השעשועים עד למאוד.

 קהלת יעקבוכמו שכתב בספר הקבלה  ,וזהו הטעם שעיקר גילוי השעשועים נעשה למעלה כשמגילים אותו יתברך בעולם העשיה בדווקא

שי תיבות למפרע הארת ש"ע נהורין, גם נעשה גימטריא נוצר חסד ראשי תיבות נמשך ש"ע הארות, גם רא -" נעשה"רמוז במילת  ( "ערך ג

נהורין", היינו דדווקא במילת "נעשה  וז' אותיותיהן, גם נעשה גימטריא בא המזל העליון דהדיקנא, רומז שעל ידי נוצר חסד נמשיך ש"ע

 יונים כשנתגלה כבודו ית' בעולם הזה.אדם" הרומז על בריאת האדם הגשמי בעולם העשיה, דווקא על ידי זה נתגלים שעשועים העל

וענין זה נתגלה בנס חנוכה שעל ידי שהחשמונאים לא נרתעו מהמצב שהיה נראה כהסתר פנים גדול אלא שינסו מותניהם לגלות כבודו ית' 

שאכן הקב"ה יגלה את  על ידי זה זכו ,כי אין שום מציאות שהקב"ה עוזב את בניו ,על ידי אמונה גדולה בכך שבוודאי הקב"ה לא עזבם כלל

דש הקדשים וקשכינה הקדושה המאיר לבני ישראל בועל ידי זה זכו להדליק נר חנוכה שהוא נר ה ,אור פניו ולא עזב חסדו ואמיתו מהם

 ורק הכל נסיון לראות הישנם מאמינים בהקב"ה או לא ח"ו. ,ונראה לעיני כל ישראל איך הקב"ה לא עוזב את בניו

והוא כשמתיחד השם הוי"ה המורה על אמיתתו ית' עם שלשת השמות אהי"ה  ,ר הנקרא בלשון האר"י הק' "יחוד שלם"וענין זה הוא יחוד נ

)הרומז על דרגה גבוהה של בני ישראל בעולם הבריאה( ושם אלקים )המורה על עבודה בדרגה קטנה יותר שהיא עולם היצירה( ושם אדנ"י 

הנמוכה ביותר שהיא עולם העשיה(, דהשם הוי"ה עם שלשת השמות האלו )כל אחד מהם )המורה על יחוד הקב"ה וכנסת ישראל בדרגה 

 עם השם הוי"ה באופן נפרד( הוא גי' נ"ר. וזה מורה על גילוי כבודו ית' בכל המצבים וגם במצבים הנמוכים ביותר, שענין זה נפעל כאמור על

 ידי החשמונאים במעשה נס חנוכה.

שה ניסים", שמרמז על התגלות כבודו יתברך בעולם העשיה בדווקא, שעש"ע נהורין נרמזה בדווקא בתיבה "ובזה יובן הטעם שהארה זו של 

ושמטעם זה הנס דחנוכה היה בגלוי ממש בלי שום התלבשות בדרך הטבע, והיה במעשה גמור עד שגם בעולם העשיה ניכר כבודו ית' לעין 

בעולם העשיה ממש, דהיינו שהשתמשו בכח העשיה עצמו דהיינו במלחמה באופן שהיה כל, כי מכיון שבני ישראל גילוי את מציאותו ית' 

ניכר בחוש שהולכים להלחם רק מכח אמונתם בהקב"ה, שהרי לא היה שום דרך שבעולם כלל וכלל שהחשמונאים ינצחו את הקמים עליהם, 

מש ונעשו שעשועים גדולים מכח האב המגלה את פניו ורק מכח האמונה נלחמו בהם, לכן זכו שהקב"ה יגלה כבודו ית' בעולם העשיה מ

 לבנו במקום שהיה עד עכשיו נסתר ממנו שיש בזה שעשועים גדולים.

משא"כ בפורים שגילוי כבודו ית' לא היה על ידי מעשה ממש, אלא על ידי תורה ותפילה ותעניות שהתענו, על כן גם הנס היה מלובש מעט 

בדרך הטבע, וכמו שמאריך בקדושת לוי באריכות בחילוק בין חנוכה לפורים, ורק מרדכי שגילה כבודו ית' בפועל ובמעשה ממש זכה לעטרת 

 תגלות ש"ע נהורין על פניו, אבל בחנוכה שהחשמונאים גילו את כבודו ית' במעשה ממש זכו לנס שהיה במעשה ממש. זהב גדולה שהיא ה

 

שמקבל שפע ממזל זה,  'אבא'שאליו היה מרכבה אברהם אבינו, וכמבואר שהוא היה מרכבה ל 'ונוצר'ונקדים בתחילה מהו העבודה של מזל 

חסד לאלפים", והוא שורש החסדים להמשיך  נוצרלהמשיך השפע האלוקי בעולם שזה ענין מזל "הנה ידוע שאברהם אבינו היה כל עבודתו 

    גילוי ש"ע נהורין בנרות חנוכה     
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