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 כוחו המופלא של חנוכה – האור הגנוז

 

  בראשית פרק א'

ְורּוַח ְתהֹום ְּפֵני ַעל ְוחֶׁשְך ָובֹהּו תֹהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ ָהָאֶרץ: ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת ֱאלִֹהים ָּבָרא                 ְּבֵראִׁשית

טֹוב ִּכי ָהאֹור ֶאת ֱאלִֹהים וַַּיְרא אֹור: וְַיִהי אֹור ְיִהי ֱאלִֹהים וַּיֹאֶמר ַהָּמִים: ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת                  ֱאלִֹהים

בֶֹקר וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי ָלְיָלה ָקָרא ְוַלחֶׁשְך יֹום ָלאֹור ֱאלִֹהים וִַּיְקָרא ַהחֶׁשְך: ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ֱאלִֹהים                  וַַּיְבֵּדל

 יֹום ֶאָחד:

 

 

  מדרש רבה בראשית - פרשה ב פסקה ד

ראיתי ד) (ירמיה שנאמר בבל גלות זה תהו היתה והארץ בגליות קריא פתר לקיש בן ר"ש                  (ד)

יון גלות זה וחושך המן. את להביא ויבהילו ו) (אסתר מדי גלות זה ובהו תהו. והנה הארץ                   את

לכם שאין השור קרן על כתבו להם אומרת שהיתה בגזירותיהן ישראל של עיניהם               שהחשיכה

מה התהום כמו חקר להם שאין הרשעה ממלכת גלות זה תהום פני על ישראל. באלהי                 חלק

היאך המשיח מלך של רוחו זה מרחפת אלהים ורוח כן. הרשעים אף חקר לו אין הזה                  התהום

פני על המרחפת ובאה ממשמשת זכות באיזו ה'. רוח עליו ונחה יא) (ישעיה אמר דאת                 מה

 המים בזכות התשובה שנמשלה כמים שנאמר (איכה ב) שפכי כמים לבך.

 

 

 

  תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב/א

סופו ועד העולם מסוף בו צופה אדם ראשון ביום הוא ברוך הקדוש שברא אור אלעזר רבי                  אמר

עמד מקולקלים שמעשיהם וראה הפלגה ובדור המבול בדור הוא ברוך הקדוש שנסתכל              כיון

את אלהים וירא שנאמר לבא לעתיד לצדיקים גנזו ולמי אורם מרשעים וימנע שנאמר מהן                וגנזו

שמח לצדיקים שגנזו אור שראה כיון טוב כי צדיק אמרו שנאמר צדיק אלא טוב ואין טוב כי                   האור

 שנאמר אור צדיקים ישמח.

 

 

 

 בראשית י"א פיסקה ב'

ע"ש של עשרה שתים האורה אותה שמשה שעות ושש שלשים אמר נזירא רבי בשם לוי                 רבי

חלק לגנזה, בקש הראשון אדם שחטא כיון שבת של עשרה ושתים שבת ליל של עשרה                 ושתים

 כבוד לשבת שנאמר ויברך אלהים את יום השביעי ובמה בירכו באור.

 

 

  ספר אמרי פנחס - שער ד - שבת ומועדים

הנרות אצל לישב אדם לכל יש ולכך הגנוז אור יורד נרות הדלקת בשעת בחנוכה הרז"ל                 בשם

לאדם הגנוז אור ששימש שעות ל"ו נגד נרות ל"ו יש ולכך שעה החצי כל הדלקה אחר                  שלו

שהאור ומפני נרות ל"ו בשבת להדליק להשתדל יש ולכך מסכתות ל"ו של האור והוא                הראשון

בשעת שעה חצי רק בחנוכה שוהה אינו ולכך אותו לסבול יכול עוה"ז ואין מאוד גדול הוא                  הגנוז



לשהות ויכול הגנוז אור בעצמו הוא שבת כי מוקדם הנרות מדליקין בשבת אבל הנרות                הדלקת

 הרבה כמו שאמרו מתנה טובה יש לי בבית גנזיי וכו' והוא אורו של משיח

 

 

 

  ספר תפארת ישראל למהר"ל - פרק יד

הוא האור כי אור התורה תקרא לכך בלבד, נבדל שכל והוא בגוף נתלה שאינה התורה                 אבל

 נבדל לגמרי אינו נתלה בגשם.

 

 

 

  ספר דרך חיים למהר"ל - הקדמת המחבר

בכל שכתוב מה נגד הוא מוסר תוכחת חיים ודרך אור ותורה מצוה נר כי הכתוב שאמר                  ומה

האור כי נצחי, ההוא הטוב ויהיה הגמור הטוב לך שיהיה ר"ל ימים והארכת לך ייטב למען                  מקום

מצוה נר ידי על כי ואמר האור והוא טוב בכי אדם יצא לעולם שאמרו כמו הגמור הטוב                   הוא

התורה מזה ויותר המצוה מאיר נר כי לצדיקים, הצפון האור הוא הטוב אל בה יגיע אור                  ותורה

 שהיא טוב לגמרי כי התורה היא אור ואריכת ימים שהוא הנצחית וכו'.

 

 

  ספר דגל מחנה אפרים - פרשת בראשית ד"ה וירא

צדיקים משתמשין ובו לצדיקים וגנזו לגנזו טוב כי במדרש ואיתא טוב. כי האור את אלקים                 וירא

ואמר ההוא האור נגנז היכן זללה"ה נ"ע מאא"ז ושמעתי שם, עיין י"ב.) (חגיגה ודור דור                 בכל

התורה ידי על היינו ההוא באור ודור דור בכל צדיקים משתמשין ולכן בתורה. גנזו                שהשי"ת

כמה ממש עיני שראו כמו סופו ועד העולם מסוף בו להסתכל שיכולין האור אותו בה                 שיש

שראה איך הקדושה לארץ שנסע ז"ל קוטיבור גרשון ר' המנוח זקני לדודי שכתב מה                מעשיות

שבת שבאותו באגרת זקני דודי לו והשיב לארץ בחוץ עשה זה ומה לארץ בחוץ בשבת                 אותו

אשר וכהנה וכהנה אצלו מוהל להיות אחריו ושלח לארץ בחוץ מילה ברית גביר איזה                עשה

שנגנז אור אותו ידי על היה והכל סופו ועד עולם מסוף ממש הסתכל אשר מהכיל היריעה                  קצרה

בתורה בגימטריא האור את פירש הטורים הבעל כי בפסוק כאן מרומז שזה לומר ויש                בתורה,

היינו ממש האור באת גנזו והיכן לגנוז טוב כי האור את אלקים וירא בפסוק ממש מבואר                  נמצא

 בתורה שהוא מספר את האור והבן:

 

 

  ספר נר מצוה עמוד כב / מהר"ל

על קדושה לו יש גדול כהן כי גדול. כהן של בחותם מונח שהיה קטון אחר פך רק נשאר                    ולא

כוח ליונים אין זה ומצד קדושה, על קדושה וזה הקדשים, ולפנים לפני נכנס גדול כהן כי                  קדושה,

קטון פך באותו יון לשלוט יכולים היו לא הקדשים, קודש שהיא זאת, מעלה ובשביל ההיכל.                 על

  שהיה בחותמו ובהסתר של כהן גדול.

נס שנעשה ימים ח' אלו כי ימים, ח' בו להדליק נס ונעשה אחד יום אלא להדליק בו היה                    ולא

הצנע והוא לו, שיש במעלתו היונים שלטו לא ששם הקדשים קודש ממעלת בא זה דבר                 באור,

  של כהן גדול.

הקדשים קודש ולמה השמיני. וזהו שבעה אחר הוא קדשים קודש כי ימים, ח' בו הדליקו                 ולכך

הטבעי, הזה העולם נברא ימים בז' כי ז', מספר תחת הוא הטבע עולם הנהגת כי שבעה,                  אחר

  ולפיכך מה שאחר הטבע הוא תחת מספר שמונה, שמונה הוא אחר ז' ימי הטבע.



שיהיה נותן הטבע כי מפני וזה ערל, נולד האדם הטבע לפי שהרי הטבע, על שהיא המילה                  ולכך

מן נבדל והוא קדוש שהוא דבר שכל ומפני הח'. ביום המילה ולכך הטבע, על הוא והמילה                  ערל,

 הטבע שהיא גשמית חמרית, ולכך קודש הקדשים שהוא נבדל לגמרי הוא גם כן אחר הטבע:


