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  בס"ד

    להדליק נר חנוכהלהדליק נר חנוכהלהדליק נר חנוכהלהדליק נר חנוכה

  

 מי כי שנאמר, הזו המנורה את מבזין תהיו שלא, הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל א"ד

, שבעה מהו), י ד זריה( אלה שבעה זרובבל ביד הבדיל האבן את וראו ושמחו קטנות ליום בז

 שלא, לפניו חביבין הם כך אלה שבעה, הנרות שבעת יאירו, הארץ בכל שמשוטטין כוכבים שבעה אלו

 לומר יצרך אותך יטעה שלא, רות הנ שבעת יאירו המנורה פני מול אל נאמר לכך, עליהן מבזין תהיו

  ,אורה צריך שהוא

בהעלותך) ,(מדרש תנחומא  

  

' סי ע"ובש: א"כ שבת( הבית לפתח סמוך להדליק שמצותה, נר־חנוכה מצות בחינת וזה"

 ועל, ל"כנ", מכבודו האירה והארץ" בחינת, הכבוד הארת בחינת הוא הנר הדלקת כי). ב"תרע

 ובהקדמת תשא' פ ח"ז עיין( יראה בחינת, עלאה פתחא דא - הבית לפתח סמוך להדליק מצותה כן

בני־ כשמחזירין? הכבוד עולה ואימתי. ל"כנ ליראה דהינו, לשרשו הכבוד להחזיר הינו), א"י: ז הזוהר

 שהוא, נר־חנוכה הדלקת שזמן וזהו. ל"כנ כבודו עקר שזה, וגרים בעלי־תשובה ועושין בתשובה אדם

 סימן ובשולחן־ערוך: כא שבת' (השוק מן רגל שתכלה עד, הכוכבים יציאת משעת' הוא, הכבוד הארת

, הרבים מצדיקי שהם דהינו", ככוכבים הרבים מצדיקי): "יב דניאל( בחינת -' הכוכבים יציאת). 'ב"תרע

ועל־ידי־, ל"כנ היראה שהוא לשרשו וחוזר הכבוד מאיר ־ידי־זה...שעל, וגרים בעלי־תשובה ועושין

 מקומות הוא השוק' (השוק מן רגל שתכלה עד: 'וזהו. ל"כנ המחלוקת בטלונת, לשלום זוכין זה

 ההולכים, ומחלוקת הרע לשון בעלי דהינו, ל"הנ" אלוף מפריד נרגן" בחינת זה -' רגל); 'החיצונים

 בחינת, לאשתו איש ובין לחברו אדם בין ומחלוקת מריבה ועושין הרע ולשון רכילות ומדברים ומרגלים

 להאיר דהינו, לפתח סמוך נר־חנוכה ולהדליק להאיר שצריכין וזהו". לשונו על רגל לא): "ו"ט תהלים(

 עד: 'וזהו. אלוף מפריד הנרגן ויכלה ויבטל לשלום שיזכה עד, ל"כנ היראה לשורש ולהחזירו הכבוד

 השלום ויתרבה, לשונם על רגל אשר ורכילות הרע לשון בעלי שיתבטל -' השוק מן רגל שתכלה

  ."בעולם

  )ד"י תורה, ן"מוהר ליקוטי(

  

 ואיתא -" בחנוכה בהן מדליקין - בשבת בהן מדליקין אין חכמים שאמרו שמנים: "ל"חז שרמזו וזה

 יש - ובחנוכה, עליה להם שיהיה אפשר-אי דבשבת -* הנשמות* על) שמדובר(= שקאי ק"בספה

  ,למה מובן ואינו -- עליה להם

 וכדמיון - האור אחר ועולין נמשכין ישראל ונשמת מאד גדול אור נעשה שבשבת: שפיר יובן ל"ובהנ

 אחר נמשכין שאין כ"כ שנתגשמו נשמות ויש, בהאור ולהכלל להתקרב הפתילה אחר הנמשך שמן

 כ"משא, הפתילה אתר נמשכין שאין מפני" = בשבת בהם מדליקין שאין ושמנים פתילות" וזהו, האור

 אך ואם ביותר שנתגשמו להנשמות אף ומאיר השפלים למקומות מטה מטה יורד שהאור* בחנוכה

  *:להקדושה ולהדבק להתלהב בנקל אז' ה לעבודת רצון מעט להם יש

  ), אות ד'(שם משמואל, חנוכה, יום א'

  

 שיש רק. בחנוכה נר להדליק' כ דלא ל"כנ כ"ג המצוה בברכת ל"חז שתיקנו חנוכה נר לשון וגם

 המנורה וכן נגנז המשכן הלא ובאמת. הידוע הנר זה מדליקין המצוה קיום ידי ועל. חנוכה נר

 ה"זצלה ר"מו ז"אא אמר זה וכעין. דולקת היא עתה גם נס י"עפ אז ההדלקה' שהי האלו בימים כ"וא

 מצות י"ע זה ולהדליק לעורר ורק. ל"כנ שנגנז במקום עתה גם דולק. בנס שדולק כיון מערבי נר על

 ש"ע לזכור ולא הנס להזכיר בטור הלשון וכן. [הנס הארת נזכר המצוה י"שע. ל"חז שתקנו חנוכה נר

 לכל שיש מה שזה מישראל איש בכל ברמז נמצאים הם ומנורה משכן הענינים אלו וכל] ט"תרע' סי
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 ההארות לעורר יכולין הללו ובימים באדם כן כמו שגנוזים המנורה והארת[ בתורה חלק מישראל אחד

  ]:המדות' בחי שהם ל"הנ

  (שפת אמת חנוכה)

  

 נראה", הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל הנרות את בהעלותך: "שאמר הפסוק לשון

 אחד פרט רק זהו ולכאורה, המנורה פני מול אל הנרות שיהיו מה ההדלקה צואת עיקר שעשה

 שבעת יאירו המנורה פני מול אל' א"ד: "זו' פ ר"ובמד. בזה העיקרית המצוה היא ההדלקה ועיקר קטן

 ביד הבדיל האבן את וראו ושמחו קטנות ליום בז מי כי' הוי, המנורה על מבזין תהיו שלא' הנרות

 שמשוטטין כוכבים שבעה כנגד הנרות שבעת אלו' שבעה, 'המנורה זו' אלה', 'אלה שבעה זרובבל

 חלילה לבזות הדעת על עולה' הי איך לבאר וראוי". עליהן מבזין תהיו שלא חביבין הם כך הארץ בכל

 אל: "במאמר זה יתוקן ובמה, שבתורה המצות מבכל יותר בזה אזהרה צריך' הי ולמה, המנורה על

 שמנורה ממה, ידרים שיחכים להרוצה סימן אמרו ל"חז והנה". הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול

 אבל, בעיקרה אחת היא החכמה אמנם. בישראל החכמה אור שתאיר המנורה שסגולת ראינו, בדרום

 מורה שטבעו בדרך ילך א"שכ הוא החכמה עומק אל לבא והדרך, טבעו הכנת כפי החכמה יקבל א"כ

 טבעו פ"ע ללכת כלל צ"שא עד, שכלו גבר כ"שכ אדם ידמה לפעמים והנה. נוצר שלכך אות שזה, ז"ע

 דבר יצדק לא כי ידענו מ"מ. שבו ומדה טבע מכל למעלה החכמה בעמקי משכיל הוא שכבר, ומדותיו

 עניני שיקבל כדי מיוחדת והכנה מיוחד בטבע אחד כל את ת"השי יצר לכך פ"עכ כי, לגמרי זה

 תבא שלו את להשלים א"כ שמקיבוץ, המציאות בכלל ת"השי רצון יושלם ובזה, ענינו לפי השלמות

שהחשיך:  מי' בפ ל"כדחז, ותכונתו האדם מזג על פועלים לכת כוכבי שבעת והנה. הכללית השלמות

 התורה אור עליו שיאיר איך מיוחדת מסילה א"לכ ת"השי סלל ובודאי"', וכו צדקן גבר יהי דבצדק "מאן

 לברור בידו רשות' הי כאילו לגמרי טבעו בדרך ילך שלא הוא בזה העיקרי הדבר אבל. וענינו דרכו לפי

 אור לקבל עצמו שיכין שצריך אלא"', וגו לכם אחת חקה הקהל: "ת"השי אמר כבר כי, לעצמו דרך לו

 היא במקורה ששם המיוחד התורה מאור רק קבלתו' שתהי העיקר אבל, ותכונותיו ענינו לפי התורה

' מז' א נגד המורה, נר לכל הסגולה' תהי ובזה", הנרות את בהעלתך: "אמר כ"ע. החכמה אחדות

 השייכים י"מבנ האנשים לאותם הנאותה המדה דרך עומק פ"ע החכמה שפע להגביר, לכת כוכבי

", הנרות שבעת יאירו" אחת שהיא" המנורה פני מול אל"ש השמירה עיקר צריך, זו למדה בטבעם

 ה"שהקב האחת החכמה אור מקבלים כולם א"כ, מיוחדים דרכים אינם הפרטים שהסתעפות להורות

 אחדות על להורות, מקשה שהיא" המנרה מעשה וזה: "וביאר. התורה י"ע בכבודו כולו לעולם מאיר

 שבא אמר כ"ע. אחדותה מצד באים כולם האנשים טבעי לפי שמתחלקים הדרכים וכל, החכמות כל

 בשבעה המנורה סגולת כשתראו, המנורה על מבזין תהיו שלא לומר" המנורה פני מול" של זה מקרא

 שורש אל יבא האדם כשיתעלה שהרי, המעולה הדרך זו שאין תאמרו, פרטי בדרך א"לכ להאיר נרות

 בדרך היא החכמה עיקר כי הדבר אמת, אמר כ"ע. כולם הדרכים כל באחדותה הכוללת החכמה

. לטבעו א"כ אמצעות י"ע א"כ א"א הזו ההתאחדות של הקבלה זאת אבל, הדרכים כל של ההתאחדות

 ולמה, א"בנ דרכי כל על פועלים שהם הארץ בכל המשוטטים כוכבים שבעה ת"השי ברא שהרי והעד

 להשגת יבא א"שכ הנרצית השלמות היא שזו ש"ית שידע אלא, א"בנ דרכי לחלק שיפעלו דברים ברא

 כשבעה הנרות הם חביבים כ"א. מדותיו פ"ע א"כאו של הדרכים חילוק י"ע החכמה אחדות אמתת

 האבן את וראו ושמחו: "שאמר הכתוב והביא. פעולתם את ומשלימים פועלים שהם, לכת הכוכבי

 בהשגת מחולקים כשהם החכמה ופרטי", בית יבנה בחכמה: "אומר הכתוב כי". זרובבל ביד הבדיל

 החכמה שלמות תקובץ אז, צדקנו משיח וכשיבא. בנין יוסד שמהן מפוזרות אבנים כדמיון הם, א"כאו

 הוד תביא ההתחלקות וזו. אחד בנין מזה ויבנה, דרכו לפי בעמלו שהשיג מה כפי מישראל א"מכ

", בז מי כי: "אמר כ"ע. א"כאו של והמזגים הטבעיות חילוק מצד נולדת וההתחלקות, בסידורה והדר

 ומזג טבע לפי הבאה, קטנה השגה כל את" קטנות, "התכלית שתבא ביום' פי" ליום, "לבזות יוכל מי

 ביד" יראו, ולאחדו הבנין לישר במה כלי שהיא", הבדיל האבן את וראו שמחו"ש ומפרש. א"כאו של

 ערך כפי היא האדם על ת"השי השגחת כי", הארץ בכל משוטטים המה' ד עיני אלה שבעה". "זרבבל

 משוטטות והן, עליו' ד השגחת סיבת שהיא"' ד עיני" נקראת א"כ של ההכנה כ"ע, ומעשיו חכמתו

 אלה מכל ליסד הבדיל אבן' תהי זרובבל וביד. הכנתו לפי ואחד אחד כל בלב ומפוזרות, הארץ בכל

 את שבהעלותו גדולה ההזהרה היתה ולכן. ישמחו כ"ע, המנורה פני מול אל שיתאחדו גדול בנין

5



 אל' שתהי באופן' תהי אבל, מחולקת היא שעדיין ז"כ, המיוחדת החכמה שפע טבע לעורר, הנרות

  .קץ לעת ההתאחדות ענין מזה שיגיע כדי, אחת באחדות שהיא המנורה פני מול

 (הרב קוק, מדבר שור, דרוש ו')


