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חנוכה 

דברים) פרשת הברכה היכל (מתוך

הקדמה 
הנס,בדברי במהות התבוננות פי על החנוכה, ימי כל עבודת את רבינו כולל אלו תורה

פי  ועל הלל, בית דעת ולפי שמאי בית דעת לפי בפועל הנס היה מה מבאר רבינו

פשט  לו יש בחז"ל שמובא ענין שכל הידוע לפי העניינים, פנימיות כן גם רבינו מבאר זה

בבית  הנרות והדלקת השמן פך מציאת מעשה ובכל הק', מהאר"י כדאי' וסוד דרש רמז

הק' הספרים בכל כמבואר והוא הנס, ידי על שנתגלו הנפלאים האורות נרמזו המקדש

שום  בלי ישראל בני כל מקושרים זה שבמקום כ"כ גבוה ממקום הארות נתגלו שבחנוכה

אפילו  ישראל לכל מתפשטת זו הארה ולכן כלל, זו  בהארה לפגום אפשר אי כי פגם,

ודמיונותיו. ולשקריו הזה עולם להבלי המקושרים טפחים, מעשרה למטה שהם לפחותים

שמי ועל החנוכה, נרות בהדלקת חז"ל שקבעו דרגות מיני שלושה כן גם נתבאר זה פי

ההארה  כנגד היא זו שדרגה מפני המצוה, חובת ידי בזה יוצא אחד נר שמדליק

אלא  באחת, המידות כל את כוללת היא אשר בחנוכה המתגלית החכמה הארת הנקראת

אדם  לכל המתפשטת הבינה התפשטות על לרמז ואחד, אחד לכל נר מדליקין שהמהדרין

הכתר  הארת כנגד מדליקין המהדרין מן המהדרין אבל והתבוננותו, עבודתו כפי ואדם

גבול  מבלי והולך ומוסיף המתפשט והתענוג הרצון והיא גדולים, לצדיקים מתגלית שהיא

המקבלים. ערך לפי ולא

בהתגברות והמתבונן והולך מוסיף שהוא החנוכה אור גודל את מזה ילמד רבינו בדברי

א"ס  אור התגלות שהוא זה וענין גבול, מבלי לשרשה המתלהטת זו כאש גדול

בלבד, בחנוכה אלא טוב יום בשום מצינו לא הסה"ק, בכל מבואר ומחודש חדש אור שהוא
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החנוכה  חג שייכות שעיקר הסה"ק כתבו זה ומטעם המקבלים, כלי לפי  שלא היא שהעבודה

את  להשיג יכולים אנו שאין פעמים הרבה שיש הנמוכים, הדורות שלנו, לדורות הוא

אור  לבא, לעתיד לצדיקים הגנוז מאור לנו מאיר הקב"ה ורק עבודתינו, לפי כראוי האורות

חנוכה  בענין בסה"ק האריכות גודל מוצאים אנו ולכן דקדושה. חיות לנו להשפיע א"ס

משא"כ  הזה, הנשגב מהחג הוא הללו בדורות חיותינו עיקר כי טובים, ימים משאר יותר

כלל  מוזכר אינו שבמשניות עד חנוכה, בהלכות אריכות מוצאים אין הראשונים בדורות

קמא. בבא במסכת אגב, בדרך אחת פעם אלא

שכינה ולכן ירדה לא שמעולם הגם טפחים מעשרה למטה גם האור מתגלה בחנוכה

שמכינים  בהמקבלים התלויה השכינה במדריגת זה כל כי טפחים, מעשרה למטה

אור  מגלה כשהקב"ה אמנם בעולם, אלקותו ולגילוי הקדושה להשכינה כלי להיות עצמם

זה. לאור שייכות ואחד אחד לכל יש אזי עלמין כל הסובב א"ס

א' פרק
פגם  שום שם מגיע שאין גבוה מקום יש

במ"ב והנה דאזדרע דברית דיוקנא הוא קדישא דשמא וא"ו

ממוח  האור שממשיך השדרה חוט סוד והוא יחודים,

שביל  בסוד עליון ביסוד שנתייחדו שאחר ביסוד, לתתא הדעת

והנשיקין  דזעיר דעת הוא ושם לתתא, אי לעילא אי ידיע דלא ונתיב

תהל"ל  הנשמ"ה כ"ל כטעם ברוחא רוחא בסוד י"ה יחוד בסוד

כידוע, בשכמל"ו מספר רו"ח, וב"פ א"ל, פעם י"ה נשיקה, ב"פ י"ה,

פך  הטוב שמן החסדים של אמיתי כולל הוא ונתיב בשביל ושם

טומאה  שום יגיע לא ושם עלאה אבא גדול כהן של בחותם החתום

ורע"ק  רבינו משה אלא הארה משם שישיג מי אין אבל פגם, ושום

בפועל. נפש מסירות ידי על

ממוח והנה האור שממשיך השדרה חוט סוד הוא ... קדישא דשמא וא"ו
ביסוד לתתא בכמה הדעת רבינו בדברי ומבואר המשכה, צורתה ו' האות

ביסוד, וסופו בדעת שתחילתו הספירות, של האמצעי הקו על מרמזת שהיא מקומות

היא  שבמוחין האמצעית מהספירה החיות את שממשיך השדרה חוט על מרמז והוא

והממשכת  המידות שבסוף האמצעית לספירה לבינה, חכמה בין המכרעת הדעת
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מרמז  הוי"ה השם של שהו' נמצא היסוד, ספירת והיא גילוי לידי והחיות האור את

גיל  לידי המוחין אור המשכת ה'.על בעבודת וההתלהבות התענוג שהוא וי,

אי שאחר לעילא אי ידיע דלא ונתיב שביל בסוד  עליון ביסוד שנתייחדו
ובינהלתתא חכמה של העליונות הספירות אבא יחוד כן גם (הנקראים

הוא ואמא) היסוד מידת ידי על הנעשה זה שיחוד עד למאוד עד נפלא יחוד הוא

עבודה  וע"ד בבינה, או בחכמה היסוד אם לעולם ניכר אין וממילא תמידי יחוד

לאור  אפשר שאי כאחד, הוא והבינה החכמה גילוי כי התניא בעל בספרי מבואר

המבריק  ברק לאדם מבריק שכאשר שרואים כמו התבוננות, בלי להתגלות החכמה

להאיר  להבינה אפשר אי וכן בהתכסות, ההארה נשארת בו מתבונן ואינו בשכלו

הארת  בזה לו שאין בענין כראוי להתבונן לאדם אפשר אי שהרי החכמה, הארת בלי

הביטול  של הדביקות מבלי הבינה שבתענוג לדביקות להגיע אפשר ואי השכל,

בעולמות  ברוחניות אלו מידות של ששרשם מפני וזה מה, כח הנקראת שבחכמה

בזה. זה תמיד דבוק העליונים

דזעירושם דעת פרצוףהוא כל של שהיסוד הוא הנקראות הכלל הבחינות הם -)

פרצוף) נקרא ולכן ספירות מעשרה כלול אחד שכל כו' אנפין זעיר ואמא, אבא

של  המידות כל את מקשר הוא שהיסוד מפני ממנו, למטה שבפרצוף לדעת מקושר

פועל  לידי לבא המוחין את מקשר והדעת להשפיע, ורצון בתכלית המשפיע

המשפיע  של יסוד של האור התגלות מקום עיקר עבודה ע"ד שכך ומכיון בהמידות,

במידות. התגלות לידי שבו השכליות מקושר שבו המקבל של בדעת הוא

י"הוהנשיקין יחוד חכמהבסוד כנגד מכוונות רוחא (ה')ובינה(י')הם בסוד
הוא ברוחא עבודה וע"ד ברוחא, רוחא אתדבקות הנקרא יחוד יש

להקב"ה, ובינתו חכמתו את ומיחד הקב"ה, של חכמתו שהיא תורה לומד כשאדם

במדרש  שאיתא כמו הקב"ה, של בחכמתו ובינתו הלומד רוח אתדבקות ג"כ והוא

טז) פסקה פ"א השירים שיר תורה (רבה בדברי עסקת אם פיהו מנשיקות ישקני :

יזיינני". ישקני ידבקני יטהרני יזיינני מנשיקות ישקני כו' מנושקות כטעם ששפתיך
נשיקה ב"פ י"ה, תהל"ל הנשמ"ה ומצד כ"ל המשפיע מצד נשיקה על המורות

של  לפיו נושקים שפתותיו כביכול תורה לומד שאדם בשעה הנ"ל וע"ד המקבל,

כל  האדם של פיו רוח הבל ידי על וכביכול כביכול, התורה יוצא שמשם הקב"ה,

בנשימה  מתגלית והנשמה בוראה, את ומהללת מתדבקת ההבל מקור שהיא הנשמה

והוא  נשמה לאדם יש אם בודקים שמשם באפיו" חיים רוח אשר "כל שנאמר כמו

י-ה". תהלל ונשימה נשימה כל "על זה פסוק על חז"ל שדרשו וכמו חי,
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רו"חי"ה וב"פ א"ל, פעמים פעם שני – ברוחא רוחא התדבקות על המורות

ונתיברוח, בשביל ושם כידוע בשכמל"ו החכמה מספר בין שמיחד

החסדיםלהבינה של אמיתי כולל והמידות,הוא השפע מקור התחלת שמן משם
עלאה  אבא גדול כהן של בחותם החתום פך חכמה, על מרמז השמן הטוב
אבא  על מרמז גדול וכהן ישראל, לוי בכהן נרמזת ודעת בינה שחכמה כידוע

פגם,עילאה, ושום טומאה שום יגיע לא בתחילת ושם רבינו בדברי נתבאר

ישראל 1דבריו  דהיינו המקבלים אל יורד ית"ש אורו שפע דהיינו ה' חסדי כאשר כי

בבחינה  הם כשהחסדים האחת דרגות, כמה בהם יש אזי הנבראים, וכלל קדושו עם

הבינה, שהיא דאמא ביסוד כשהם השניה הבחינה החכמה, דהיינו אבא הקרויה

המקבל. אל כבר מתפשטים כשהם והשלישית

בן  לו שיהיה במחשבתו המתבונן למלך בעצם 1משל היא המחשבה שבעוד ,

בבחינת  היא כי כלל דינים שום שייך לא ואז ממש בעצמו כלולה היא הרי מחשבתו

אזי  זה בדבר להתבונן הפועל אל יותר מחשבתו שמגלה אחר אמנם ממש, עצמו

עושה  וכשבנו באביו, וימרוד יפגום  הבן באם יהיה מה  דין של צד גם מתעוררת

מעשיו. כפי גבורות או חסדים מתעורר אזי למוטב או לטוב בפועל פעולות

נקראת  היא זו שבחינה אביו, במחשבת עדיין כשהבן א) דרגות: שלושה שיש היוצא

כי  המציאויות, לכל ואם אב שהיא הראשונה החכמה נקודת שהיא משום "אבא",

רצון  והיא זו מציאות שמולידה ומחשבה  חכמה לה קדמה המתהוית מציאות כל

שהבן  מפני דין של הנהגה כלל אין ואז חכמה הקרויה בבחינה המתגלה היוצר

נתגלתה  זו כשמחשבה ב) כלל, רע של מציאות בו ואין אביו במחשבת עדיין כלול

המחשבה  את הגילוי אל מההעלם מוציאה שהיא משום אמא הנקראת בבינה

התחלת  יש ואז הוולד, את המציירת זו כאם אופן ובאיזה יהיו איך ופרטיה

ימרוד  שהבן שאפשר המחשבה להתעורר מתחיל שאז מפני דינים, התעוררות

או  טוב לעשות בחירה לו ויש עצמו, בפני כמהות כבר נחשב כשהבן ג) באביו,

באביו  מורד הבן כאשר כי בפועל, הדינים כל התעוררות היא זו ובמציאות ח"ו, רע

ודין. משפט הנהגת היא אליו השייכת ההנהגה אזי

והערות1 2הוספות

האריכות.א. מפני כאן הבאנום ולא דברים בפרשת בארוכה שם עיין

ענין ב. להסביר (50 עמ' מסלאנים, אברהם רבי (להרה"ק  לאברהם חסד בסה"ק מבואר והענין

זה 
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הדין  מצד וממילא המלך, באביו ומורד חוטא והוא ברע, בוחר הבן כאשר והנה

בכך, המלך רצון שאין מכיון אבל במלך, המורד דיני שכן מיתה, לו מגיע היה

שהמלך  הבינה בחינת שוב לעורר עצה יש ואזי הוא, המלך בן סוף כל סוף שהרי

וזו  להבן, המלך של האהבה גודל מתגלה ששם בן, לו שיהיה זה ברצון התבונן

העצמיות, ממידותיו יוצא שהבן ידי על היא זו והתעוררות אמא. יסוד בחינת הוא

להיות  והוא האמיתי בתענוג לבחור ולא ותענוגיו בהנאותיו לבחור לו שגורמות

ובגשם. ברוח שולחנו על הסמוך לכל חסרון שום אין אשר המלך לאביו קרוב

מבטל  כביכול הוא אזי המלך, אביו במחשבת במחשבתו ומתדבק שב הבן וכאשר

שזו  ובבינתו אביו במחשבת כלול הבן היה שבו למצב ושב העצמית, מציאותו את

הדינים. כל מעליו נמתקים ואזי אמא, הקרויה הבחינה היא

אין  בינה הקרויה זו בדרגה שגם עד כ"כ מורד בחטאיו שהבן לפעמים יש אבל

כי  כ"כ, לרחמים ראוי הבן אין אזי זו מחשבה לפי שגם מפני  הדינים, להמתיק כח

את  מחשיב הוא שהרי לגמרי, העצמית מציאותו את מבטל אינו עדיין שהבן מכיון

מקור  שהיא האב למחשבת זו מציאותו את מבטל שהוא אלא כמציאות עצמו

ומגביר  הדינים את ממתיק הוא לבנו המלך אהבת שמגודל אע"פ ולכן מציאותו,

עדיין  פגם לא כשהבן וזה לאהבה, מקום שיש זמן כל רק זה אמנם לבנו, אהבתו

שיפגמו  כ"כ חמורים חטאים היו לא שחטאיו דהיינו בינה, הקרויה זו בבחינה

זו אהבה שיש בשורש עבירות כשעובר הוא הבינה בבחינת שפגם באריז"ל איתא (ולעניננו

כרת  ).1בהם

במחשבה  בעודו לבנו המלך אהבת לעורר והיא אחת, עצה רק יש זה ובאופן

ובדעותיו  הבן במציאות התחשבות שום מבלי פשוטה היא האהבה שאז ראשונה,

טעם  שום בלי בנו שהוא מפני היא לבנו המלך של האהבה שורש כי כלל, ומעשיו

וגבורות  חסדים הבן לטובת להיות צריך בפועל ההנהגה סדר שלפי ורק כלל, מובן

הבן  שבו זו ראשונה מחשבה כשמתעורר זה כל עם אבל הטובה, בדרך שילך כדי

נפש  מסירות ידי על היא זו ועבודה הדינים, כל מתבטלים מאביו, לחלק נחשב

רבינו. בדברי לקמן שיתבאר כמו

והערות1 2הוספות

זה.ג. בד"ה רבינו בדברי המובא ישעיה תורה לקוטי
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שביל  נקרא הראשונה המחשבה שהיא להחכמה מגיעים שבו 1והאופן

הדינים  נמתקים אזי החסדים כל וכולל שורש שהיא זו מחשבה וכשמתעוררת

לגמרי.

ידי אבל על עקיבא ורבי רבינו משה אלא הארה משם שישיג מי אין
בפועל. נפש שקוע מסירות שהבן עוד כל זו אהבה לעורר להבן אפשר אי

גורם  עצמו הוא בזה הרי מאביו ניתקת מחשבתו כאשר שהרי ועצמותו, בישותו

הר  האהבה להתעורר תוכל ולא אביו, ממחשבת מחשבתו הוא שתפרד כי בו, אשונה

אביו  אל מתנכר אלא האב מחשבת  היא שמחשבתו כבן אינו שהוא  במעשיו מראה

הנפש  "ונכרתה היא שמהותן כרת בהם שיש בעבירות ולענייננו בנו, אינו וכאילו

עצמו  מפריד אותן שהעושה עד כ"כ חמורות אלו שעבירות מפני מישראל", ההיא

והחסדים. ההשפעות כל שורש עילאה ומאימא ישראל מכלל

ומעורר  שב הוא בכך הרי אביו, למען נפשו את מוסר הבן כאשר אחת, עצה יש ולזה

רוצה  שהוא בן של בטבעו שכן האב, במחשבת מיוחד הבן שבו הראשון הכח את

שאהבה  מגופו, יותר אותם ואוהב עצמו, מרצון יותר ואמו אביו רצון את לעשות

הוא  שהבן הפשוטה המציאות מצד רק אלא והשכר הדין מצד הסבר לה אין זו

מפני  ינתק בל בקשר אביו במחשבת כרוכה ומחשבתו דאבוה", "כרעא מאביו חלק

חשובה  מציאותו שורש שהוא אביו של רצונו וממילא אביו, ממוח נמשך שהוא

זו  מחשבה לעורר מעשיו לפי זוכה  הבן וכאשר עצמו. שלו ממציאותו יותר בעיניו

משום  בהם, ליענש צריך שהיה והעונשים הדינים כל את להמתיק זוכה הוא הרי

שזה  בן, לו שיהיה שרוצה המלך שחשב הראשונה המחשבה את שוב מעורר שהוא

כלל  אין זו ובמחשבה ממש, חד הם ובנו שהאב לבנו אב בין ההתקשרות גודל

הבטל  בנו את מעניש אינו כך עצמו, את מעניש אדם שאין כמו כי לדינים, מקום

לגמרי. אליו

ב' פרק
אבא  יסוד להמשיך זכו חשמונאי בני

מגע ובני שם שאין הגדול אור ומצאו זכו מס"נ ידי על מתתיהו

והערות1 2הוספות

בבינה.ד. ונתיב בחכמה הוא שביל
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חתום  שמן פך נס ידי על בפועל להם נזדמן ובזה נכרי,

המנורה  קני זי"ן של המשכות וכל דלעילא, גדול כהן של בחותם

המתפשט  שורש וגם דאבא גבורות שהן המתפשטים חסדים שהם

בלק"ת כמבואר וכתולע, כשנים נכרי במגע ונטמא שעד (?)נפגם

כי  הארה שום עליונות לנרות להמשיך יכולין היו ולא נפגם, שם

כולל  השרשים לשורש עלו מס"נ שבכח עד הטומאה, בהם נאחז

הגדול  האור את והמשיכו גדול כהן אבא יסוד בחותם הנחתם

נרות  והדליקו והשרים, הקליפות כל בורחין זה האור ומגדל הזה,

האור  והמשיכו חנוכה נרות הדליקו וגם כמצותה, קדשך בהיכל

קדשך. חצרות בראי לבתי הזה הגדול

מגע ובני שם שאין הגדול אור ומצאו זכו נפשם מסירות ידי על מתתיהו
כלל,נכרי לפגום שייך לא זה שבאור בפועל וכאמור להם נזדמן ובזה

דלעילא. גדול כהן של בחותם חתום שמן פך נס, ידי שחטאו על שעה באותה

ממחשבת  מחשבתם והפרידו היוונים של חיצוניות חכמות אחר ונמשכו ישראל

שנפרדו  מכיון קשה בצרה  שרויים ישראל היו אזי הקדושה, התורה שהיא הקב"ה,

הוא, ממנו ובגשמית ברוחניות שפע שכל הקב"ה, הוא החיים, ומקור השפע ממקור

את  כביכול ועוררו שבו גדול כהן מתתיהו בני של נפשם מסירות גודל ידי על אבל

ישראל  שאי' כמו למקום בנים שהם ישראל בני מציאות של הראשונה המחשבה

החסדים  כל שורש החכמה, שהיא בשמן ונתדבקו זכו אזי תחילה, במחשבה עלו

במחשבה  שעלו ישראל שהיא הראשונה המחשבה החכמה היא המידות, וכל

המחיצות  כל את ולשבור בהקב"ה מדובקים שוב להיות זכו כן ידי ועל תחילה,

שבשמים. לאביהם ביניהם המפרידות

גבורות וכל שהן המתפשטים חסדים שהם המנורה קני זי"ן של המשכות
אבא דאבא הקרויה מהבחינה שמושפע השפע של השם הוא דאבא גבורות

אמא(חכמה) הקרויה מצמצם (בינה)להבחינה שהאב שאחרי הנ"ל כמשל ,

בבינה  המחשבה מתפשטת אזי הצמצום אחר אז בן, לו שיהיה שרוצה מחשבותיו

שבעת  הם והם הוולד, את המציירת כאם מידותיו בשבעת הבן הויית פרטי לחשוב

המתפשטים, המנורה המתפשטקני שורש דהיינו וגם המתפשטים החסדים שורש

הבנים, אם הנקראת כמבואר הבינה וכתולע, כשנים נכרי במגע ונטמא נפגם
נפגם(ישעיה)בלק"ת שם הפסוקשעד כוונת כשלג שזה כשנים חטאיכם יהיו "אם

ילבינו ילבינו" כשלג אזי המתפשטים, בחסדים במידות, רק פוגם החטא אם כלומר ,

"אימא  הנקראת הבינה, הארת מאירה שבו כיפור יום ידי על לגמרי יטהרו שהם
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הארת  עלינו מאיר שהקב"ה דהיינו בנה, צואת את המקנחת כאם שהיא עילאה",

אבל ממילא, נטהרים שלנו המידות שכל באופן ית"ש בו והדבקות "אם הבינה

ילבינו" כצמר כתולע במצוות יאדימו פגמנו שאם דהיינו כהשלג, לבן אינו שהצמר ,

הכיפורים  יום בכח אין אזי תולע, הנקראת בבינה הוא שהפגם כרת בהם  שיש עשה

שהם  ומילה שבת על שגזרו היוונים גזירות ובזמן כצמר. אלא לגמרי, אותם לטהר

שיש  מצוות ובכללם המועדים כל תלויים שבהם חודש ועל כרת בהם שיש מצוות

בבינה. שהם אלו במצוות גם פגמו אז אחריהם, נמשכו מישראל והרבה כרת, בהם

הטומאה ולא בהם נאחז כי הארה, שום עליונות לנרות להמשיך יכולין היו
מתפשטים  קנים ששבעת זו כמנורה המידות, שבעת דהיינו המנורה קני שבעת

לא  הבינה שהיא המידות שורש לפי שגם כלומר הטומאה, נאחזה בה גם ממנה,

ויראת  ואהבת דקדושה חיות שפע מלמעלה, קודש שפע לקבל ראויים ישראל היו

שהוא  ישראל בני הויית בשורש ידה שעל שהיא הבינה, דבקות ידי על וגם השם,

מפני  בתכלית, נפשותם את לטהר יכלו לא ה'", ישראל "מקוה הנקראת הבחינה

נפגמה. זו בחינה שגם עד כ"כ מהבורא נתרחקו עוונותיהם ידי שעל

יסוד עד בחותם הנחּתם כולל השרשים לשורש עלו נפשם מסירות ©§¤©שבכח
הזה. הגדול האור את והמשיכו גדול, כהן הכהנים אבא זאת ראו כאשר

חכמה  כנגד הוא ישראל לוי כהן סדר שהרי החכמה, מספירת הוא ששרשם הצדיקים

באופן  ביוונים שנלחמו ידי על נפש במסירות יתברך השם את ועבדו ודעת, בינה

ידי  על גבורים, ביד וחלשים רבים ביד מעטים בוודאי מתים היו הטבע דרך שלפי

מוסר  אדם כאשר כי כלל, פגם בה שייך שלא רבה האהבה את שוב לעורר זכו זה

יהודי  של הפנימית נקודה מכח אלא וההסברים, ההרגשים מכל למעלה שזה נפשו

הבחינה  את מעורר זה ידי על הקב"ה, נשמתו ממקור להנתק יכול שאינו שמרגיש

וכביכול  הקב"ה במחשבת מיוחד ישראל האיש שבו המקום והיא אבא, הקרויה

יסוד  כי אבא, יסוד בחינת היא אבא לבחינת זו והתקשרות עצמית, מציאות לו אין

ומחשבה  לחכמה התקשרות ידי שעל חכמה, הוא ומחשבה ההתקשרות מידת הוא

הדינים. כל את מבטלים לפועל והתגלתה שיצאה לפני ראשונה

והשריםומגדל הקליפות כל בורחין זה שום האור לחיצונים אין זה באור

וע"ד  בעולמות. והתלבשות מהשגה למעלה היא אבא ספירת כי שליטה,

מחמת  ישראל לבני המתעוררת האהבה גודל את רואים הקליפות כאשר חסידות:

כלל, טעם שום מבלי ישראל בני את אוהב שהקב"ה לבנו, האב של פשוטה אהבה

הרה"ק התניא כמאמר א הבעל אויף בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה "התאווה

כולם  אזי זו, באהבה לפגום כלל שייך ולא קשיות", קיין נישט מען פרעגט תאווה
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להשטין  בנו שונאי ובאו לפניו, חטא שבנו למלך משל ופחד, באימה משם בורחים

ומאיר  בזרועותיו בנו את מחבק המלך את ראו כאשר והיה להמיתו, רע כל עליו

וראו  ידעו כי בנו, כנגד רע דבר איזה למלך מלומר מאוד יראו אזי אליו, פניו

כבבת  עליו האהוב בנו על רע דבר שום יקבל לא בוודאי אהבתו ברוב שהמלך

עינו.

והמשיכו והדליקו חנוכה נרות הדליקו וגם כמצותה, קדשך בהיכל נרות
קדשך. חצרות בראי לבתי הזה הגדול האור

ג' פרק
החנוכה  בנרות החכמה אור המשכת

כל וזה הכולל הוא כי אחד יום על אלא בו ימצאו לא הפך

כדי  נס בו נעשה ותיכף אחד, יום אחד באחדות השבעה

שהדליקו  אחר כי קדשך, בחצרות חנוכה נרות להדליק שיבינו

להמשיך בה  שצריכין הקודש ברוח הבינו המנורה נרות הקודש יכל

נס  בו ונעשה הגלות, בעת מרפא להיות בראי לבתי האור זה

חנוכה, נרות קדשך בחצרות נרות  שמנה שהדליקו עד הפך ונתמלא

שמיני  שבליל עד והולך פוחת היה יום בכל הנס בעת ובמקדש

להיות  שצריך תיכף הבינו ומזה אחד, נר כדי אלא בו היה לא

ונעשה  בהיפך היה לב"ה כי ב"ש, לסברת וזהו חנוכה, ימי שמונה

ממה  חוץ בראי בתי בחצרות חנוכה של אחד נר להדליק נס תיכף

מוסיף  הנס יום ובכל המנורה, על הקודש בהיכל מדליקין שהיו

בחצרות  נרות שמונה זה מפך נדלק השמיני שביום עד והולך

שכבר  שמיני ביום הנס יהיה למה כי דוחק וזה חנוכה, לנר הקודש

בטהרה. שמן ולעשות לטהר יכולין היו שכבר טהור מצוי שמן היה

ב"ש  כדעת היה המקדש בבית הראשון בפעם שהנס נראה ולכן

היה  ואח"כ חנוכה, נר למצות נרות שמונה ראשון ביום ודלקו

שמונה  שם על ימים שמונה ותיקנו בטהרה, שמן שמצאו עד פוחת

שבעת  כיון סברי וב"ה ראשון, ביום הקודש בחצרות שהדליקו נרות

המתפשטין  בכלשמונהבחינותשבעה ההואהיההתגברותהקליפות

בפעם  כולם לטהר הנס להיות והוצרך המתפשט הכולל ואחד
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מוסיף  לדורות אבל הזה, בדרך חנוכה נר  מצות היה כן על אחת,

היום. נכון עד והולך

הכולל והנה הכללות אור להמשיך אחד נר חנוכה מצות עיקר

נר  לילה לכל אחד בנר די ולכן אחד, באחדות השבעה כל

מ"ב  שמות שבעה נרות שבעה כי הכללות, הוא עיקר כי אחד

כל  שכולל הדר מלך בתיקון וחיו דמיתו מלכים מזין ששורשן

הבית  מבני אחד לכל נר והמהדרין אחד, ובאחדות באהבה השבעה

המהדרין  כי השגתו, כפי אחד לכל בהתפשטות האור שיתפשט

ולכל  הכולל אור הוא שהרי אחד נר ולכן המתפשט, הכולל הם

ואחד. אחד לכל באורו מתפשט הוא שהרי אחד

באחדות וזה השבעה כל הכולל הוא כי אחד, יום על אלא בו ימצאו לא הפך
ב אחד אחדהנרמז עלו יום ישראל שהיא הקב"ה מחשבת החכמה ספירת

היא  כנ"ל, המציאות וכל המידות כל של השורש נקודת שהיא תחילה, במחשבה

חז"ל  שרמזו מה וזה אחת, בנקודה ידיה על המתהוית המציאות כל את כוללת

כל  שורש החכמה נקודת על  רומז אחד, יום אלא  בו מצאו ולא שמן פך שמצאו

הויות.

לו  שמאירים דהיינו החכמה, נקודת את מוצא אדם שכאשר הכוונה ה' ובעבודת

ה', מציאות בבהירות שכלו בעין שרואה בבחינה ית"ש, אלקותו בהירות משמים

ה', לעבודת המידות וכל האיברים כל התקשרות לו שיהיה זוכה עצמו בזה אזי

מידותיו  כל נמשכים שמאליו למראה, נחמד דבר איזה לנגדו שרואה אדם כמשל

המידות. כל את כוללת החכמה כי דבר, לאותו גופו וכל

נסותיכף בו השמן,נעשה כלה שלא במה הנס היה ניכר הראשון ביום שמיד

קדשך בחצרות חנוכה נרות להדליק שיבינו להיכל,כדי מחוץ בדווקא

המנורה נרות הקודש בהיכל שהדליקו אחר על כי המורה  נס בו שנעשה וראו

שעה, באותה שהתגלה האור זה גודל להמשיך שצריכין הקודש ברוח הבינו
כןהאור בראיגם על לבתי מורה להיכל מחוץ הנר הדלקת כי החיצון, בית

רבינו  בדברי ומבואר לקדושה, מיוחד שאינו ולמקום החושך לתוך האור המשכת

בדווקא  להדליק היא המצוה שהרי בפנים, גם אלא בחצר רק הדליקו שלא בהמשך

נרות  הדליקו ושם שבחוץ למנורה כן גם נמשך שבפנים המנורה שאור אלא בפנים,

הגלותחנוכה, בעת מרפא המקדש.להיות בית לנו שאין
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צריך  שכן קדשם ברוח שראו אחר המקדש בחצר המנורה את הכהנים הכינו וכאשר

הגלות, לימי החכמה אור שהוא המנורה אור את להמשיך כדי בו לעשות, נעשה
הפך ונתמלא שלא נס במה היה לא שהנס קצת ומשמע כנ"ל, הראשון ביום מיד

ונתמלא, שב המנורה ממנו שמלאו אחר שמיד אלא השמן שהדליקו כלה עד
חנוכה , נרות קדשך בחצרות נרות ימים שמנה שמונה היה שהנס נמצא זה ולפי

בחצר  כן גם הדליקו הם אך אחד, יום להדליק מנת על בפך שהיה הגם כי שלימים,

בנס, היה שם שהדליקו האחד נר ואפילו יום ההיכל בכל הנס בעת ובמקדש
והולך פוחת וכו',היה נרות שבעה רק היו השביעי שמיני שביום שבליל עד

תיכף הבינו ומזה אחד, נר כדי אלא בו היה הראשונהלא בשנה שצריך מיד
חנוכה. ימי שמונה להיות

שמאידןו  בית לסברת זהו שלכאורה לומר, והולך,רבינו פוחת ליה שסבירא

הלל לבית והולךכי מוסיף להו נס שסבירא תיכף ונעשה בהיפך, היה
מדליקין רקלהדליק שהיו ממה חוץ בראי, בתי בחצרות חנוכה של אחד נר

והולך מוסיף הנס יום ובכל המנורה, על הקודש בחצר בהיכל שהיו בנרות

לנר המקדש, הקודש בחצרות  נרות שמונה  זה  מפך נדלק השמיני שביום עד
טהור  מצוי שמן היה שכבר שמיני ביום הנס יהיה למה כי דוחק וזה חנוכה.

בטהרההריש  שמן ולעשות לטהר יכולין היו שמאי כבר בית לפי דבשלמא

בשאר  היה דהנס ונמצא מעיקרא, היה אחד נר כדי שמן דהרי כלל, נס היה לא

ונתמלא. שחזר או השמן כלה שלא מה הימים

שמאי ולכן בית כדעת היה המקדש בבית הראשון בפעם שהנס נראה
כך  היה  המקדש בבית שהמציאות מודים הלל בית שגם חנוכה, נר לענין

הזה, בזמן חנוכה נרות לענין רק היא המחלוקת וכל והולך, פוחת ודלקו שהיה
חנוכה נר למצות נרות שמונה ראשון וכנ"ל ביום המקדש בבית מקיימים שהיו

הגלות, לימי המנורה הארת להמשיך פוחתכדי היה שביום ואח"כ דהיינו והולך,

כו', נרות שבעה רק היו בטהרההשני שמן שמצאו הפסיק עד ואז השמיני ביום

הקודש הנס, בחצרות שהדליקו נרות שמונה שם על ימים שמונה ותיקנו
ראשון. ביום

שמונה ובית בכל הקליפות התגברות היה ההוא שבעת כיון סברי הלל
המתפשטיןדהיינובחינות, מתוך שבעה המתפשטין המידות שבעת

המתפשטהבינה הכולל שבעת ואחד כל את המקיף אור שהוא בינה הארת

רבינו  בדברי לעיל וכמבואר המידות, לכל מקיף באופן מתפשטת והארתה המידות

ולא  זו גבוהה בהארה אפילו שפגמו עד ישראל את שטמאו היוונים  טומאת בגודל
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החכמה, התעוררות ידי על אלא תקנה להם כולם היה לטהר הנס להיות והוצרך
אחת את בפעם שיעוררו ידי על המידות שבעת כל עם הבינה את לטהר שצריך

תח  ה"מחשבה גמור,החכמה ביחוד המידות כל את שכולל הקדושה שורש ילה",

הזה בדרך חנוכה נר מצות היה כן בפעם על נרות שמונה הראשון ביום שהיה

המידות  ושורש שפנימיות דהיינו מטוהרת הבינה שאין זמן שכל הוא והענין אחת,

את  לעורר שייך לא השכל התבוננות מתוך הבא והבינה הדבקות  הרגש שהיא

עבירות  על עברו שלא דהיינו נפגמה, לא שהבינה באופן ורק ה', לעבודת המידות

ויתבונן  שישוב ידי על המידות של הפגם את לתקן יכול שאז כרת, בהם שיש

לתקן  הוצרכו ולכן לה', ויראתו אהבתו ויעורר השי"ת ורוממות בגדלות בהתדבקות

הבינה את לדורותמיד לזה,אבל הוצרכו היום שלא נכון עד והולך מוסיף
בבחינת  היא זו שהארה השמן, פך במציאת שנרמז החכמה אור המשכת על להורות

לקמן. שיתבאר וכמו והולך המוסיף סוף אין

השבעה והנה כל הכולל הכללות אור להמשיך אחד, נר חנוכה מצות עיקר
אחד המידות,באחדות כל את שכוללת הבינה היא הנרות ולכן שעיקר

אחד בנר הבית,די אנשי אחדלכל נר לילה הימים,לכל שמונת עיקר בכל כי
הכללות בעבודת הוא שנראה וכמו המידות, כל כלולים עצמה  החכמה בתוך כי

וכשמתדבקים  המידות כל כלולים השם ודביקות בגדלות ההתבוננות שבתוך השם,

המידות. כל נטהרים ממילא זו בהארה

מ"בכי שמות שבעה נרות שם שבעה שהוא שמות, משבעה כלול מ"ב שם

כידוע, פסוקים משבעה שכלול בכח" דמיתו "אנא מלכים מזי"ן ששורשן
המלכים", "שבעת הנקראים הקדושות המידות שבעת את הקב"ה שכשהאציל ידוע

את  להמליך רצה אחד כל אמלוך", "אני מהם ואחד אחד כל אמר בתחילה אזי

בכוח  שאין ומכיון ואיפכא, שבגבורה חסד להיות בזה זה נתכללו ולא לבדו, הקב"ה

מהם  שנסתלקו דהיינו הכלים, נשברו כן על לבדה, ה' את לעבוד ומידה מידה כל

ועומדים  מצווים ואנו לקליפות הקדושה ניצוצות נפלו זה ידי ועל אורותיהם

הגלות, שני אלפי שית בכל ולתקנם ששב וחיולהעלותם הקב"ה המאציל ידי על

הכלים, את הדרותיקן מלך כל בתיקון את שתיקן מ"ה שם השמיני המלך הוא

חכמה  בחינת שזה ידי1המידות, אחד על ובאחדות באהבה השבעה כל שכולל
מחלקי  להסיר המידות שבעת כל את המתקנת השמינית המידה היא הדר מלך

והערות1 2הוספות

הדר.ה. ערך יעקב קהלת עיין
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הארת  ידי על ביחד כולם ושיכללו אמלוך אני מחשבת את לקליפות שנפלו השבירה

נתגלתה  זו והארה אמלוך", "אני הנקראת הישות ביטול ידי על להם המאיר סוף אין

ה"א וא"ו ה"א יו"ד הוי"ה מ"ה)בשם המידות (גי' את מחזיר והוא מ"ה, שם הנקרא

באהבה  ועובדים לזה זה המתבטלים כאחים מ"ה, נקרא ולכן בבינה, לשרשם

פניו. באור אליהם המתגלה המלך אביהם את שלימה

שאדם  מה הוא השבירות כל שורש כי הקדושים, בספרים בארוכה מבואר והענין

לעשות  שיכול חושב אדם שכאשר עניינים, בשאר וכ"ש ה ' בעבודת ישות לו יש

ואינו  ונשבר נכשל הוא אז עצמו בכוחות ה' מעבודת עבודה איזו או דבר איזה

את  לעבוד שרצו שמיתו המלכים בשבעת היה וכן לעולם, ה' לעבודת להגיע יכול

וידע  הישות את שיבטל דהיינו מ"ה שם הוא לזה והתיקון מידותיו, כפי אחד כל ה'

א  לבדו והוא לבד יתברך מהשם הוא ובגשמיות ברוחניות הכל ועל כי כלום, ינו

שאליה  המידה עם לעבוד ולא ה', בעבודת הצורך לפי מידותיו כל למזג יוכל זה ידי

את  עובד כאשר ואז ממנו. הנופל יפול כי מדי, יותר ליראה או לאהבה לבו, נוטה

שהיא  הבינה להארת להגיע זוכה מידותיו שבעת ובכל הנפש כוחות בכל ה'

כולם  להיות מידותיו לתוך מאיר ה' וחיות ואור הגשמיות שבהתפשטות הדבקות

לשרשם. מדובקים

אחד והמהדרין לכל בהתפשטות האור שיתפשט הבית מבני אחד לכל נר
המתפשט הכולל הם המהדרין כי השגתו, שהחכמה כפי אחרי

ואחד  אחד לכל מתפשטת והיא המידות, כל את כוללת שהיא הבינה את מעוררת

כח  ידי על יתברך בהשם דבקות של זו השגה ולכן התבוננותו, וכפי השגתו כפי

הזוה"ק כמאמר אלא ואחד, אחד לכל שווה אינו וההתבוננות ק"ג המחשבה (וירא

וחד ע"א) חד בכל ואתדבק אתידע דאיהו קוב"ה "דא בעלה, בשערים נודע עה"פ

שהוא  כפי אחד כל בבינת מתגלה שהקב"ה כלומר בליביה", דמשער שיעוריה כפום

ה' בגדלות בחוזק דעתו תוקע שהאדם וכפי ית"ש. גדלותו בלבו ומתבונן משער

שיעור  אין זו ולהתבוננות ית', אלקותו בהם ומאיר מידותיו ומתפשטים נגדלים כך

אלקותו. אור משיג כך בינתו כפי אחד וכל גבול, ואין

המורה  בהידור המצוה לעשות רוצה  אם אמנם להחכמה, רומז הוא הראשון והנר

הבית, מבני ואחד אחד לכל נר לעשות צריך זו, הארה של ההתפשטות על יותר

וחד  חד כל אלא ואחד אחד לכל שווה אינה זו התפשטות שהארת כך על להורות

אחד  לכל שמדליק באופן זה מטעם אחד נר ולכן בלביה. דמשער שיעוריה כפום

ש  אחד, מנר יותר ירבה לא הכוללואחד אור הוא אחד הרי נר הוא הכולל ואור

שבעה, אחדהכולל הבית,ולכל אחד מבני לכל באורו מתפשט הוא שהרי
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מדליקיןואחד שמהדרין בהלכות למעשה רבינו פוסק אחד כנגד נרבעצמם וכן כל

הבית. מבני ואחד

ד' פרק
בחנוכה  המתגלה הכתר הארת

דרך והמהדרין אלא מתפשט שאינו הכולל שהוא המהדרין מן

מוסיף  ואילך מכאן אחד מדליק ראשון יום נס,

ובלילה  בגלות להמשיך הוא חנוכה כי סוף, דאין ברזא והולך

אלא  שם אין בגלות כי עליון, צדיק רזא א"ס מאור אור תוספת

והיחוד  האור בהמשכות הזה הנס והיה בפע"ח, כמבואר ספיחין

חדש  ואור אור תוספת שם גם שיהיה וגלות ולילה חשך למקום

חינוך  יום בכל שנעשה חדש אור על שבא חנוכה וזהו ספיחין, ולא

יתברך  השם בעבודת חדש אור יום בכל שטועם חדש דבר על

כתר  בחינות שהוא הכולל ומשורש ה', בנעם לחזות להזוכה אשרי

המהדרין  וזהו ממנו המתפשטין לכל חדש אור ממנו נתחדש סוף אין

אחד  כל שיהיה מניחין המהדרין מן המהדרין ואם המהדרין, מן

המהדרין. מן מהדרין בכלל ג "כ הוא אחד נר מדליק ביתו מבני

נסוהמהדרין דרך אלא מתפשט שאינו הכולל שהוא המהדרין היא מן

הכתר  הארת והיא עכשיו, עד שנתבאר מה מכל יותר גבוהה דרגה

המהדרין מן המהדרין הדבר הנקראת בטעם לחנוכה בקדושות לוי בקדושה (כמבואר

והדק  הרוחני והתענוג הדקה, מן דקה הארה שהיא משום המהדרין, מן מהדרין נקרא שהכתר

כל  של וההידור הדקה החיות ג"כ שהיא החכמה של וההידור החיות הוא אשר הכתר של

שלמעלה המידות) באופן רק מתגלה הוא הספירות, מכל למעלה הוא שהכתר ומכיון

בנס. דהיינו הטבע מדרך

סוףיום דאין ברזא והולך מוסיף ואילך מכאן אחד, מדליק שהארה ראשון

הכתר  היא שהרי הספירות מכל למעלה והיא סוף אין בבחינת הארת שהיא זו

מתפ  אינה ולכן בכתר תפיסא מחשבה ולית שלהם, המקבלים והשורש לפי שטת

הכתר  כי הבית, בני לכל להדליק לו אין זו להארה שזוכה מי אבל נס, בדרך רק

בלי  וחסדים רחמים הוא כי וגבול קצבה מבלי הספירות לכל להשפיע כח לו יש
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בהם  אמרינן ולא ההארה, לקבל משלהם נרות ידליקו הבית שבני מבלי גם גבול

דיליה. שיעורא כפום וחד חד דכל זה דין

צדיק כי רזא א"ס מאור אור תוספת ובלילה בגלות להמשיך הוא חנוכה
כן עליון, גם ולכן בדווקא, הקודש בחצרות הדליקו כן שעל לעיל וכאמור

החמה, משתשקע דווקא בפע"ח מדליקין כמבואר ספיחין אלא שם אין בגלות כי
פ"ג) חודש ראש ואור (שער חדשות נשמות יתגלה שלא המקדש בית בחורבן שנגזר

בכח  היה שכבר מה ובגשמיות ברוחניות חיות הארות שמתגלים רק לעולם, חדש

חדש, וגילוי חדש אור שיגיע זוכים אנו החנוכה ידי על אמנם המקדש, בית בזמן

הוא  הכתר כי א"ס, מאור להספירות חדש אור מביא שהוא הכתר ידי על שהוא

יום  כל שחרית בתפילת מתגלה זה ואור מא "ס, וממשיך להספירות והיה ,1שורש
הזה חנוכההנס וגלותשל ולילה חשך למקום והיחוד האור שכל בהמשכות

שם  שורה השכינה שאין מקום ההיכל, בחצר בהדלקה נרמז שם ,1זה גם שיהיה
ספיחין ולא חדש, ואור אור שהקב"ה תוספת ידי על רבינו בדברי כמבואר וזה

את  במעשיהם מגלים אשר ישראל בני מעשה כפי שלא בגלות מתגלה א"ס בעצמו

עולם. ית"ש שכינתו גילוי

והערות1 2הוספות

(שמ"ה.).ו. ע"א קפ"א וישב שם וע"ע (קיא:). ע"א קמ"ט תולדות חי בזוהר מבואר כן

יום  בכל הצדיקים אצל העבודה התחדשות והוא וז"ל לחנוכה בדרוש רבינו שכתב מה וראה

בחיך  תראה עולמך הבא עולם  מעין ממש חדש אור טועם יום בכל עליון, נועם מופלא באור

נתחדש  עליון צדיק שאצלו יום שבכל האיפה בעשירית גדול לכהן עבודה חינוך סוד והוא

בחידוש  שנתחדש דלתתא כלילו בסוד דרכו פי על לנער חנוך מופלא באור יום בכל עבודה

כזה  היה לא לצדיקים יום בכל הנמשך וזוהר וזיו חדש וטעם חדשים מוחין יום בכל המוחין

שמבאר  שם במלואו הקטע וראה שני. מעשר מסכת סוף המשניות על עדן (עצי הבית... בזמן

אור  בספר מבואר והענין המקדש, בית מזמן יותר התחדשות יש הגלות בזמן למה הדבר טעם

ישראל  בישמח בשמו ומובא צ"ח, ע' י"ט תיקון תקו"ז על זי"ע מקוז'ניץ להרה"ק ישראל

י"ז). ע' לשבועות

קל"ה ז. שרה חיי חי בזוהר ספיחין בבחינת שהוא בלילה השפע בענין רבינו שכתב מה ראה

רצ"ב). (עמוד ע"ב,
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והתחדשות,חנוכהוזהו חינוך יום לשון בכל שנעשה חדש, אור על שבא
יתברך  השם בעבודת חדש אור יום בכל שטועם חדש, דבר על חינוך
לגמרי  חדש טעם לטעום האדם זוכה בחנוכה שמתגלה א"ס אור התגלות ידי על

ומעצמו  שלו, העבודה ערך לפי  זה לאור כלל שייכות לו היה שלא חדש אור של

זאת, להשיג יכול היה ה'.לא בנעם לחזות להזוכה אשרי

לכל ומשורש חדש אור ממנו נתחדש סוף אין כתר בחינות שהוא הכולל
ממנו צריכים המתפשטין הכתר להארת שזוכים הצדיקים אותם

בהם, הדבקים לכל בחנוכה זו נפלאה הארה המהדרין,להמשיך מן המהדרין וזהו
מדליק לכןו  ביתו מבני אחד כל שיהיה מניחין המהדרין מן המהדרין אם

אחד והולך,נר מוסיף עצמו שהוא מה המהדרין מלבד מן מהדרין בכלל ג"כ הוא
זו  הרי אחד נר מדליקין ביתו בני שאם זה אין לומר שאין דהיינו הנ"ל, מטעם

המדליק  מורה זה ידי על כי בא"ס, והולכת מוספת שהיא כתר של זו לבחינה סתירה

כפום  ואחד אחד כל האור קבלת על מורין הבית ובני סוף, אין אור המשכת על

עבודתם  וכפי המקבלים כפי הכל חלוק תמיד האור קבלת דמצד דיליה, שיעוריה

האור. את לקבל והשתוקקותם ה' בגדלות והתבוננותם


