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 אור
"ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור", אומרים חז"ל מתורתו של רבי נחוניה בן הקנה, ש"יהי אור" זה לא בריאה חדשה  אור,

של "יהי אור" אלא "האור שהיה כבר", האור שכבר היה קודם לכן, כביכול, קודם שנברא העולם, היה את ה"תורה אור", 
 ים יהי אור", המשכה של אותו אור לתוך מציאות הבריאה.ויתר על כן את אורו יתברך שמו, ע"ז נאמר "ויאמר אלק

קודם לכן היה את אורו יתברך שמו, אור שאין לו סוף, היה את האור המתגלה בתורה הקדושה "תורה אור"  כלומר,
 שעליה נאמר "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים", שאין לתורה גבולות.

הזה נכנס למקום הגבול, למקום של צמצום, וזהו החידוש שנתחדש , כביכול, האור וכשנאמר "ויאמר אלקים יהי אור"
באור, לא עצם ההיות של האור הוא חידושו, אלא כניסת האור ממצב שקודם לכן היה "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני 

 אור". ים", מציאות של אור שאין לו קץ וגבול, כניסתו לתוך תפיסת מקום הגבול היא נהייתה במאמר "ויאמר אלקים יהי
שהרי מיד לאחר מכן נאמר "וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין האור ובין  וזה מדוייק מאד בפסוקים,

החושך ויקרא אלקים לאור יום ולחושך קרא לילה". הרי קודם שנאמר "ויבדל אלקים בין האור ובין החושך" לא נאמר 
שהיה חושך "וחושך על פני תהום", אבל לא מפורש בקרא  מפורש בקרא שהיה תערובת של אור וחושך, אמנם מפורש

 שהאור היה מעורב עם החושך.
את בנך את יחידך ממני",  חשכתמלשון "ולא  חושךכידוע מאד, נקרא  חושךהרי  אלא שביאור הדברים, כמו שנתבאר,

וע, האם חושך הוא בריאה חושך הוא מלשון של מניעה, שהוא מונע את האור מלהתפשט,  והרי נחלקו כבר הקדמונים כיד
חושך", אבל בין כך ובין כך, החושך הוא  ובוראאו שחושך הוא העדר, והכריח הגר"א שהוא בריאה כפי שנאמר "יוצר אור 

 הוא מונע את ההתפשטות של האור. חשך, מנע,מלשון 
של גבול, למקום של וא"כ, כשנאמר "ויאמר אלקים יהי אור", כמו שנתחדד, הגדרת הדבר היא, שהאור נכנס למקום 

 צמצום, כלומר, הוא נכנס למקום של חושך שמונע מהאור להתפשט יתר על כן.
"וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין האור ובין החושך", היינו, שמחמת שכל מה  וא"כ, זה מדוקדק מאד,

חושך, זהו ה"אור וחושך משמשים  שנאמר "ויאמר אלקים יהי אור" הוא כניסה לתוך ההגבלה, לתוך המניעה הנקראת
בעירבוביא", וע"ז נאמר "ויבדל אלקים בין האור ובין החושך". היינו, שמחמת שכל מה שנאמר "ויאמר אלקים יהי אור" 
הוא כניסה לתוך ההגבלה, לתוך המניעה הנקראת חושך, זהו ה"אור וחושך משמשים בעירבוביא", וע"ז נאמר "ויבדל 

 חושך". והיינו שנתן מקום התרחבות יתירה לאור והוא הנקרא יום.אלקים בין האור ובין ה
 שיש את מציאות האור שאין לו גבולות, ויש את מציאות האור שהוא בר גבול. העולה מן הדברים,

 נתבונן בכמה פנים לראות את ההגבלה, את הגבול הנמצא במציאותו של האור.
מק דברי חז"ל הידועים "אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו הווייתו היא שהוא מתפשט, זה טבעו, וזה עו האור,

מסוף העולם ועד סופו", כלומר, כי מהות האור היא התפשטות, ושיעור ההתפשטות היא "מסוף העולם ועד סופו", 
והתולדה מזה היא שאדם הראשון היה צופה מכח האור הזה מסוף העולם ועד סופו, כי הוא היה במדרגה של אותה 

 תפשטות. ומ"מ, מהות אור היא התפשטות, ושיעורו, מסוף העולם ועד סופו.ה
 אבל, יש "סופו" שהוא כח המניעה, ששמה הוא מעכב מן האור לחול.

אך, הרי בכללי הדרשות שבתורה נאמר "גמין ריבוין, אכין ורקין מיעוטים הן", וגדר המיעוט של  והפנים של אותו עיכוב:
זה שורש כל המיעוט שקיים בעולם, השורש של הוויית כל דבר בבריאה הוא המאמר הראשון לי, כלומר, כ וראר"ת אך 

שמפורש להדיא בקרא "ויאמר אלקים יהי אור", זה ההויה הראשונה של כל דבר, היא מציאות של אור, וזה עומק הגדרה 
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למא", כלומר, כל דבר נשתלשל של "איסתכל באורייתא וברא עלמא", "איסתכל באורייתא", זהו ה"תורה אור", "וברא ע
 מה"תורה אור", תחילת הווייתו הוא אור, וע"ז נאמר "וברא עלמא".

כידוע  כלי, הכלישתחילת הווית הדבר היא מציאות של האור. ההגבלה שלה, באחד מהפנים שלה היא מציאות של  והרי
מגיע לידי כילוי, אין לו התפשטות יתירה נקרא כלי באחד מהלשונות, מלשון "כלות", כלומר כאן גבול הדבר, כאן הדבר 

 מגבולות הדבר.
, כאשר הכלי אבל יתר על כן שהוא מיעוט, הכלי מגביל את מציאותו של האור, כמו שנתחדד, אךלי, שזהו כור ואזהו 

ע"ז  , וכןהארההוא אינו מעיקר המילה אור, וכמו במילה  ו'הר', ומהאות  א'בנוי מהאות  אורמגביל את מציאות האור, ה
נופלת. בדקות הגדרת הו' שהיא ממשיכה את הדבר ממציאות הא' עד מציאות הר', שזה מציאות האות ו',  ו'הדרך, שה

זה עומק המדרגה  ר',עד מדרגת ה א'שאחד מהפנים באות ו' שהיא אות ההמשכה, הוא ממשיך את האור ממדרגת ה
 שמתגלה במדרגה הנקראת אור.

באופן של מנצפ"ך יש אופן  ת',, אלא סיומם הוא באות ר'יות אינם מסתיימים באות הרי האות ולפי"ז, בהבנה בהירה,
 ת'.הסיפא של האותיות הוא באות  ת',ועד א' נוסף, אבל כהגדרה כוללת מ

זה מדרגת תורה, "אותיות  ת',ועד א' שם באמת האור מתפשט מ אות"תורה אור", במדרגת אותיות  במדרגת התורה
ת", שם מקום התפשטותם הוא מרישא ועד סיפא, מא' עד ת', זהו במדרגת "תורה אור", מחכימות אותיות מאירו

 ב"איסתכל באורייתא".
נחסר לו שני השלבים  ר',ועד  א'שנעשה כניסה למציאות של החושך, האור מתפשט מ אבל במדרגת "ברא עלמא"

ותשכח  תשיומק שעליו נאמר "צור ילדך , לשם האור איננו מתפשט ומתגלה ב"ברא עלמא", זה העש'והת' הנוספים של ה
ל מחוללך", וכמו שדורשים חז"ל כידוע, על "תשי", מצד הקדושה נאמר "ישראל מוסיפין כח בפמליא של מעלה" אבל -א

, היינו שלעולם במקום שחלה נקודת ש' –תשי כלומר ת' מהצד השני יש "מתישין כח של פמליא של מעלה", זהו 
 ש'. –ת' ו בדבר, זה התשהההגבלה חל 

מה שנאמר בקרא "ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו", ולאחר מכן נאמר  והדוגמא השורשית והבהירה לכך בקומת נפש,
הם האותיות האחרונות של  שתלי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין", כלומר  שתכי  שת"ותלד בן ותקרא את שמו 

את כחו של הבל, ועיקר ההתפשטות של האור כאן בעולם  מתישוהגדרת הדבר, קין קם על הבל אחיו והרגו, הוא  ש' ות',
וב"שת  תש,שם חלה נקודת המעכב זהו ה ש', ש' ת' –ת' הוא מא' ועד ר' כמו שנתבאר, וא"כ נקודת המעכב חלה על ה

את בנך  חושך "חשכתודת ההתפשטות, בבחינת לי אלקים זרע אחר" כלומר, באותו מקום שחלה ההתשה שמנעה את נק
שם הוא מקום ת',  –ש' לי אלקים זרע אחר".  שת "כי שתיחידך ממני", האותיות האלו גופא הם הם אותיות שמו של 

 התיקון.
כמו שנתבאר. זהו הפנים  ר' –א' ההארה במדרגת עלמא מצטמצמת במקום גבולותיה ומגיע לגבול של מדרגת ה וא"כ,

צמצום של מציאות האור, שנעשה מניעה ממציאות האור שמגבילה אותה, שתתפשט רק עד המדרגה הנקראת הנוספות ל
 ר'.

 שת.בדוגמא של  נפש"מסוף העולם ועד סופו", ציירנו את זה במהלכי  מקוםוא"כ, ציירנו את זה במהלכי 
שי לשון הקודש כידוע, וא"כ המילה , בשורה', ע'שבה היא הרי מקבילה לאותיות  א'עצמה, האור במילה  ובמהלכי זמן:

 עַר. –הר, ומתחלף למילה עֵר מתחלף למילה  א' ר'עצמה ה אור
ראש השנה "זה היום תחילת מעשיך", נקרא "אורי", "לדוד ה' אורי" זה ר"ה, כדברי חז"ל כידוע, והרי הוא  וביאור הדברים,
 אור.נקרא בלשון של 

עולם", זהו האופן של  הרת, ומתגלה בו "היום חשךנך", מציאות של את ב "חשכתאבל כאשר זה משתלשל לתתא נעשה 
גבר' "לילה ניתן להריון ויום לא ניתן להריון", לילה שהוא בבחינת "ולחושך  הורהשעליו אומרת הגמ' "לילה אמר ההריון 

יון, זהו מקום הגבול הר-, הרלהריוןלילה, שהוא חושך, ניתן  הריוןוהופך אותו ל אורקרא לילה", הוא לוקח את מדרגת ה
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דלוק על ראשו" שנאמר אצל  נרזהו " נורא,נעשה  אורשל אותו דבר, בהריון אמנם אין הסתלקות גמורה של אור, אלא מה
 עובר במעי אמו, כלומר, אין לו את עצם מדרגת האור כשלעצמו, אלא "נר דלוק על ראשו".

, "נר דלוק על ראשו ובא מלאך ומלמדו את כל התורה כולה", כלומר, ה"מלמדו תורה", זה מדרגת "תורה אור", ובדקות
אבל אין לו השגה ב"תורה אור" מדין "תורה אור" שהרי "ראשו בין ברכיו", יש לו השפלה של המוחין דיליה למקום 

דלוק על ראשו ובא מלאך ומלמדו כל  "הנר ותורה אור", זה "נר מצוהרגלים, אלא מתגלה אצלו התורה במדרגת 
, אלא אורהתורה", כלומר, הוא מלמד אותו תורה בהלבשה של "הנר מצווה", של "נר דלוק על ראשו", לא במדרגת 

שזה תרגום של אור לארמית, שזה ירידת האור למדרגה תחתונה, כי כל תרגום הוא צמצום של הדבר, זה  נוראבמדרגת 
אבל זה היינו הך, כלומר,  נהורא,נורא, יש כמובן אופן של  –רגת נר, לכן בארמית מתרגמים אור יורד ממדרגת אור למד

 נ', של נר.זה יורד למדרגת של 
להבין  ובדקות, למדרגה של הריון, אורזה הגילוי שמתגלה במדרגת ההריון "לילה אמר הורה גבר", יורד ממדרגת ומ"מ, 

לה אמר הורה גבר", שהוא בבחינת מקום הסתר, אבל הרי, בשלושה חדשים "הוכר ברור, הרי הריון עצמו שעליו נאמר "לי
 א'.ור באשורשו ב ה'יון בההרעוברה", וא"כ, אחרי שלושה חדשים שהוכר עוברה, מתגלה שהשורש של 

ראש השנה, כלומר בחנוכה מתגלה השלוש חדשים של  -שהוא אחרי שלוש חדשים מבריאת העולם  זה נקרא חנוכה
שלאחר ג' חדשים, ההארה של  האורעוברה", שמה מתגלה ה"נר דלוק על ראשו", ומתגלה "מלמדו תורה", זהו "הוכר 

שזה ג' חדשים בדקדוק, זה מדרגת חנוכה,  מכ"ה אלול,שחנוכה מתחיל אחרי ג' חדשים  כ"ה כסלוחנוכה, ודייקא 
 "בשלושה חדשים הוכר עוברה".

הרי טבע הקטן שהוא ישן רובו של זמן,  ע',הא' מתפשט גם למדרגת ה וע',ה' מקביל להא'  כמו שהוזכר, ויתר על כן,
עובר במעי אמו חלק גדול מזמנו הוא כידוע, במצב של שינה, וכשהוא יוצא לאויר העולם, טבעו כשהוא קטן ממש, להיות, 

ים מתרדמתכם", זהו ישנים משנתכם והקיצו נרדמ עורוברוב כ"ד שעות של היממה, במצב של שינה, ועליו נאמר בעיקר "
 "תרועה" מלשון ער.המדרגה של "יום תרועה יהיה לכם", 

 אוריוא"כ, ג' המדרגות: 
 "הורה גבר"הריון 

 ישנים משנתכם" ההתעוררות המתגלה. "עורוומשתלשל למדרגת 
, ערעורישנים", למדרגה של עֵר "עורו כאשר זה נופל למדרגה יותר נמוכה, זה הופך ממדרגה של אבל יתר על כן, 

 עד היסוד בה", שמערער על הדבר. "ערו ערולמדרגה של 
 עד היסוד בה", מתגלה שיש ערעור , ביחס למדרגה של הריון "לילה ניתן להריון", כאשר חל הערוובלשון מדוייקת יותר

 וה, זה הנפילה הגמורה מהאור.ערעל יחוסו, מיהו אביו, בחינת 
 ע לצדיק", כח ההולדה.כאשר מתגלה האור מצד הקדושה זה "אור זרו

 שנעשה באופן של החשכה, של מניעת האור. שההריון הוא "לילה אמר הורה גבר"וזה נתלבש ונשתלשל, 
 ישנים". עורווזה משתלשל, שהקטן הופך להיות מציאות של ישן, שלצורך כך צריך "

 דבר ערוה., שזה הופך להיות שיש "קמו עליו עוררין" לערער אחר יחוסו, שמא היה וזה נשתלשל
זהו דוד מלכא משיחא שהוא נמשל ללבנה שהיא בזמן ה"לילה אמר הורה גבר", עליו נאמר  והדוגמא השורשית והבהירה,

 שהיה ספק על יחוסו מיהו אביו, ומדין "רוב בעילות הלך אחר הבעל" אמרינן שעל פי דין זה אביו.
בעילות הלך אחר הבעל" שמכח הרוב מבררים  רובין "זה מד ר', וההאבהא' שבהתחלה זה  אורזהו המדרגה של  ובעומק,

 את האור הראשון, אבל לא מצד עצמותו של הדבר.
זהו השורש של ההארה שאחרי הג' חדשים של ההריון, שזה הצירוף של  וכשזה משתלשל למדרגה של חנוכה שהוזכר,

ברי הרמב"ם הידועים ש"אין אדם ישנים משנתכם", כד "עורוומתגלה גם המדרגה של  אור והריון,שתי המדרגות של 
לומד רוב חכמתו אלא בלילה", ובעיקר בלילי טבת שהם הלילות הארוכים שישנם, זהו תקופת טבת המתחילה לערך 
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בחנוכה, שאז מתגלה דייקא, ה"עורו ישנים משנתכם" מכח אותה מדרגה, ומתגלה מצד הקלקול ה"ערו עד היסוד בה" 
זירות שגזרו היוונים, כמו שאומרת הגמ', שבתולה הנישאת, ח"ו, תיבעל להגמון שיש ספק מיהו אביו, שהרי אחד מהג

תחילה, נעשה שורש של הספק כביכול על היחוס, על אף שבתולה אינה מתעברת מביאה ראשונה אבל יש אופנים 
ריון. שמתעברת כמו תמר וכדו', כלומר, נעשה כאן ההשרשה של מציאות הדבר שיש שורש לספק, ממי הוא מקור הה

וכאשר גברו על היוונים ונצחום וחזרה מלכות לישראל ק"פ שנה, ונעשה גילוי של שלימות ההארה, ההארה שבאה להאיר 
את ה"תורה אור" באופן של גילוי תוקף מציאות ההארה, ויתר על כן, עד הגילוי התחתון שבא לסלק את ה"ערו ערו עד 

ור של כח ההריון, זהו ראש השנה שהסיפא שלו בחנוכה, כמו שמוזכר היסוד בה" של "תיבעל להגמון תחילה", נעשה הביר
באחרונים, שהסיפא של הדין של ראש השנה הוא בחנוכה, כלומר, הוא הבירור של ההריון של שורש האור הראשון 

 שמתגלה עד מציאות של חנוכה, כמו שנתבאר.
הרי היפך מציאות של ברכה, יש מציאות  ור.אבל יתר על כן, פנים נוספות שמתגלה שורש של צמצום של מציאות הא

"ומקלליך אאר", "ארה לי את העם הזה", וכן ע"ז הדרך, מהו גדר  "ארה",של קללה, והקללה מוזכר בתורה בלשון של 
 כאשר כח האור עצמו נופל ח"ו, לתתא, הוא הופך להיות מציאות של קללה. ארה?של מציאות של קללה שנקרא 

שהקלקול נעשה באופן של מניעת האור, צמצום האור. "אור וחושך משמשים בעירבוביא", נתבאר האופן  עד עכשיו
 , זהו אופן אחד שבפרטותו הוזכר כל החלקים שהוזכרו עד השתא.מניעהמלשון  וחושך

 ארה.חל באופן של קללה, שזהו ה אבל האופן הנוסף של מציאות צמצום האור,
בלשון התורה, כידוע מאד בדברי רבותינו יש שני אופנים איך נעשה  ארהמהו המושג שנקרא קללה שנקרא  ולהבין עמוק

מציאות של החשכה, האופן התחתון של מציאות ההחשכה, כאשר יש גבול וצמצום למציאותו של האור זהו החושך, 
 "ולחושך קרא לילה".

הסתכל על חמה בטהרתה, שאי אפשר ל ריבוי של מציאות של אור,האופן הנוסף של מציאות ההחשכה, דייקא להיפך, 
בצהרתה, בתוקף של ריבוי של הארה שבה, זה גופא מכה בסנוורים ויוצר מציאות של החשכה למי שריבוי האור מאיר 

 של קלקול. "ארה",אליו, וא"כ, מתוך גילוי שורש האור נעשה ריבוי, והריבוי הוא גופא הופך להיות מציאות של 
ור עצמו, אזה ה הא'עצמה שהיא מאותו שורש של המילה אור,  מילה ארהראשית בדרך רמז, ולאחר מכאן בהבנה, ה

יבוי, מקודם הזכרנו מהלך של רוב, שזהו דין "רוב בעילות הלך אחר הבעל", אבל באופן רהופך להיות ר' של  ר'אבל ה
, הריבוי של דידן השתא, מהאור נעשה מציאות של ריבוי של אור, וריבוי ההארה היא גופא שורש של מציאות של חושך

 אור הוא תוקף נקודת ההחשכה.
, וזה בעומק ההגדרה של נר חנוכה. הרי בבית המקדש יש שבעה במקביל לכך יש לזה מהלך מצד התיקון כמו שיבואר

נרות שהם כנגד שבעת ימי בראשית, נר כנגד כל יום, זהו גילוי מציאות ההארה, אבל בחנוכה שמתגלה ההדלקה של נר 
, כלומר מתגלה מציאות תוספת של ריבוי של הארה, מעבר למדרגת שבעת הנרות שמתגלים במנורה חנוכה שהוא שמונה

שבבית המקדש שזה שורש מדרגת הזמן המאיר, הארת שבעה קנים, שבעה נרות. שבעה ימים מאירים כשמתגלה 
י יוצר החשכה, אבל מדרגת ההארה של שמונה, כלומר, מתגלה תוספת של ריבוי של אור, והתוספת של ריבוי האור הר

מצד התיקון הוא מסלק את החושך, היפך "וחשך על פני תהום", ה"ולחושך קרא לילה" "שהחשיכו עיניהם של ישראל", 
 מתגלה ההארה דתיקון במהלכי חנוכה.

יסוד מוסד בדברי רבותינו, מתי ריבוי של אור יוצר החשכה, ומתי  הגדרנו ראשית את ההקבלה זה לזה, ועכשיו ההבנה,
 ריבוי של אור הוא שורש ההארה דתיקון.

למציאות  כלותממעט, מצמצם מגביל, יוצר , הכלי ליכור אמיעוט  –בראשית הדברים, יש אור, ויש כלי, אך  כפי שהוזכר
 ההארה.
יש ריבוי של אור בכלי, זה גופא יוצר מציאות של החשכה, אם הכלי רוצה לקבל את אותו מציאות של אור, תוקף  כאשר

ריבוי האור יוצר מציאות של חושך, כמשל הידוע שהוזכר, שאדם שמסתכל בחמה בטהרתה, הוא אינו יכול לראות אותה, 
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כאשר  אבל"הוכה בסנוורים" והוא דבק במדרגת החושך, והיא גופא, זה מכריח אותו לעצום את עיניו, או יתר על כן, 
העליון, לא כלי  כלידייקא, אז, הוא נכלל במציאותו של האור, זה ה והוא בטל למציאות האור,האדם מקבל ריבוי של אור 

של שהוא נכלל בדבר, וכאשר הוא נכלל במציאותו  ויכולו"הנפש לאלקים, מלשון " כלותמלשון כלי של בית קיבול, אלא 
 תוקף ריבוי האור יוצר את מציאות ההתכלות.האור, 

זהו מה שנאמר בקרא "תוסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון", במיתת  הדוגמא הבהירה שיש את שתי החלקים בבת אחת,
 צדיקים, כמו שאומרים חז"ל הוא בבחינת "כי לא יראני האדם וחי" בחייהם אינם רואים ובמיתתם רואים".

"במיתתם רואים"? מיתה של צדיקים מורכבת משתי החלקים, מורכבת מהחלק התחתון של העפר, שבו מה קורה כאשר 
נאמר "כי עפר אתה ואל עפר תשוב", והיא מורכבת מהחלק העליון של הנשמה שהיא בבחינת נשמה שנקראת נר. החלק 

האור,  תוספתועון" מכח רוחם יג תוסףהזה של הנשמה, כאשר הוא מקבל  תוספת של הארה, דייקא עליה נאמר "
הנשמה נכללת במדרגת "והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים", כי ריבוי האור יוצר ביטול לנשמה שנכללת בשורשה, 

 שזה מיתת צדיקים, מיתת נשיקה.
 דייקא נעשה ריבוי של האור, והכלי נעשה בו מציאות של ביטול, מציאות של מדין הגוף שהוא הכלי המקבל,לעומת זאת 

 שבירה, מציאות של קלקול, מציאות של מיתה, זהו "ואל עפרם ישובון", "עפר אתה ואל עפר תשוב".
מדרגת הארה, בשעה שמתגלה הריבוי של האור, הנשמה בטילה לשורשה, זהו  אבל מצד מדרגת הנשמה שנקראת נר,

 ת למקור שורשה העליון."תוסף רוחם יגועון", כלומר "נפש אדוני צרורה בצרור החיים", מיתת נשמה, שנקשר
 זהו ריבוי של אור שיוצר את שני ההבחנות האלה, גם יחד, כמו שנתבאר.

המציאות של ריבוי האור שמתגלה מהצד העליון, הוא גופא שורש נקודת ההארה של הביטול  ולפי"ז, בהבנה בהירה מאד,
 שמבטלת את מציאות הכלים.

של נס חנוכה, טמאו היוונים את כל השמנים ולא מצאו אלא פך שמן זהו ההגדרה  הדוגמא הבהירה והשורשית שהזכרנו,
 אחד חתום בחותמו של כהן גדול, שהיה ראוי לדלוק יום אחד, ונעשה נס ודלק שמונה ימים.

מה שלא מצאו אלא פך שמן אחד חתום בחותמו של כהן גדול, כלומר, לא כתוב  עומק הדבר, למהלך דידן כאן, השתא
ראוי ליום אחד, וכפשוטו, משום שאם היו מוצאים שמן היה חשש שוב, שאותו שמן נטמא, כמו בחז"ל שמצאו שמן, ש

שתוס' מאריכים שם על המקום בגדר הטומאה, אם מטמא בטומאת היסט ועוד, אבל ההבנה הבהירה יותר, שזהו דקדוק 
אור שדלק לשמונה ימים, ידוע  שמן אחד, כלומר, מצאו כלי אחד, אבל מהכלי אחד הזה, היה פךלשון דברי חז"ל, מצאו 

הנידון איך נעשה הנס שדלק שמונה ימים, האם כל יום נתכלה חלק, או שלא נתכלה כלום עד היום השמיני, ועוד צדדים 
 שנאמרו.

אם היה מציאות שהיה שמן שבאמת ראוי לדלוק שמונה ימים בתוך אותו כלי, הכלי  אבל העומק, במהלך דידן השתא,
א לא היה יכול להכיל אותו, ומהו הנס שנעשה? שמאותו שמן שהיה באותו כלי, דלק שמונה ימים, באמת היה נשבר, הו

כלומר, בשמן הזה היה ב"בכח" שלו, ריבוי של הארה, זהו הנס שנעשה בחנוכה, התגלה אצלו ה"תוסף רוחם", התגלה 
 אצלו הכח של האור העליון שמתגלה תוקף של ריבוי של הארה.

ריבוי של הארה ביחס לנס שנעשה שם? אם היה כפשוטו מתגלה, שבשמן עצמו היה ריבוי, הכלי היה מה יוצר תוקף של 
נשבר, אולם הנס לא נעשה בשמן עצמו שבבפועל יהיה ריבוי של שמן, הנס נעשה שההארה שיוצאת ממציאות השמן, בה 

זה בדיוק כל מהלך פני הדברים, כלומר, היה מציאות של ריבוי, זהו הנס של נר חנוכה, ולכן יש שמונה נרות ולא שבעה, 
עומק ההארה המתגלה, מתגלה הארה שהאור שמאיר מתוך אותו שמן הוא במדרגה של אור שלא מצומצם למדרגת 

 הכלי.
גם היוונים לא מצאו את אותו פך שמן, "מצאו פך שמן אחד חתום בחותמו של כהן גדול", וודאי, הכל  ולכן, גופא,

 ב מסבב כל הסיבות שלא ימצאו אותו.בהשגחה פרטית, וכך סיב
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אבל גדר צורת סיבוב הדברים, באיזה אופן הוא נעשה? היה כאן מדרגה שהכלי בטל למציאות של האור, ליוונים אין 
 השגה באור אלא בכלי, לכן היוונים לא מצאו את אותו כלי.

בל הגדרת אותה הארה היא היתה שזה אם זה היה כלי המקבל כפשוטו, אז צמצום האור היה לפי שיעור הכלי המקבל, א
 , הוא מתכלה לאור שלו.כלותמלשון של  כלי

זה הגדרה של כל נר עם שמן, הפעולה שיש בשמן שבנר, שהשמן מתכלה ונעשה ממנו מציאות של הארה, סתם  ובעומק
צם האור עצמו, השמן בלשון חז"ל הרי, זה נקרא הכלי עצמו, הוא גופא נקרא הנר. בכל נר יש לנו נר שמן פתילה, וע נר

 עצמו שנמצא, הוא בטל למציאות האור, ממנו מציאות האור, זה הרי צורה של הדלקה של נרות.
עומק ההארה שמתגלה בנר חנוכה הוא, שהכלי בטל למציאות האור, לכן לא ראו היוונים את אותו כלי, ולכן האור  כלומר,

 בו ריבוי של מציאות של הארה.שנמצא בתוך אותו שמן, יכול לדלוק שמונה ימים, נעשה 
כח של "קץ שם לחשך" כמו שדורשים חז"ל, כלומר, מה שהוא הסיבה של חושך תחתון, הפך להיות סיבה שזה נכלל זהו 

 ובטל לעליון, זה נקרא חושך דקדושה מעיקרא, שנכלל בשורש.
זה האור שמדליקים בלילה  היא גופא נעשה העלאה של מציאות החושך התחתון, ומתגלה השורש של החושך העליון,

בשמונה לילות של ימי חנוכה, מציאות של ריבוי של אור שנעשה התוקף של ההארה הראשונה כדברי רבותינו כידוע 
 מאד, זה שלימות עומק נקודת ההארה.

 , דבר כבד, יורד לתתא, דבר קל עולה ללעילא, כלקלמלשון דבר  קללהנקראת  קללהכל  וזה נקרא תיקון של הקללה,
קללה בעומקה זה מחמת שיש כאן ריבוי של אור, התובע לעלות מעלה ולהתכלל, וכאשר אין התכללות נעשה מציאות 

 הקללה היא ריבוי של הארה, הוא גופא יוצר את מציאות הקללה. "ארה"של קללה, זהו הקללה שנקראת בלשון תורה 
נאמר אצל בלעם, כלומר, כשהקללה מתהפכת "ויהפוך ה' את הקללה לברכה", ש אבל כאשר הקללה מתהפכת לברכה,

לברכה, מתגלה שהריבוי של האור יוצר ביטול של התחתון לעליון, ביטול של הכלי למציאות של האור, זה החושך שבטל 
 של קללה למציאות של ברכה. "ארה"למציאות של האור, שזה החושך העליון, זה גופא ההפיכה של ה

רק האור שהיה ביום ראשון שאדם הראשון היה צופה בו מסוף העולם ועד סופו,  האור שמאיר, הוא לא ובעומק יותר,
"אור וחושך משמשים בעירבוביא", שמתגלה החושך השורשי של ה"חשכת את בנך יחידך" מלשון מניעה, שזהו אור, אבל 

 יש גבול לאותו מציאות של אור.
אלקים יהי אור ויהי אור", "אור שהיה כבר", כלומר , כמו שהוזכר בראשית הדברים, "ויאמר אלא עיקר האור המתגלה

 זהו האור שהיה קודם מציאות העולם, ומצד ההבחנה הזו, שלימות ההארה זה אור שאין לו כלל מציאות של חושך.
 יש את האור התחתון, שיש חושך שמונע אותו בפועל, הכלים המגבילים, כמו שהוזכר כל מהלך הדברים.

ושך הוא בבחינת "מנעת" "חשכת" שהוא יוצר שיש לאור גבול בעצם מציאותו, אבל החושך יש את האור העליון, שהח
 בטל למציאות האור, אין לו הויה עצמית, אך זהו אור שהוא עדיין בר גבול.

ויש את האור העליון יותר, אור שאין לו קץ, אור שאין לו סוף, "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים", שזה אור שאין לו קץ, 
 הו עומק ההארה המתגלה.ז

כידוע מאד, יש את הנר חנוכה שהוא ה"נר מצווה", ויש את הפורים שהוא  זה ה"תורה אור" שיוצא מתוך הדברים האלה,
 ה"תורה אור", זה "הדר קיבלוה", כמו שמאריך המהר"ל שזה שני מהלכי הימים האלו של המועדים דרבנן.

ה מארץ מדה ורחבה מני ים", אור שאין לו מציאות של גבול, אין לו ושלימות ההארה המתגלה מתוך כך, היא ה"ארוכ
 זה אור שחל בו מציאות שאין חושך שמעכב בעדו. ר' דריבוי,הוא  ר'מציאות של קץ, זה האור דקדושה שה

גדר ההדלקה בלילה היא לא במהלך של יום ולילה "ולחושך קרא לילה", אלא  וזה ההגדרה של ההדלקה בלילה, בעומק,
לך שהאור מאיר באופן כזה שאין לו שום מציאות של גבול, אין לו שום מציאות של דבר המונע ממנו מלהתפשט, זה מה

 עומק נקודת ההארה.
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ששימש האור הראשון, יום שישי, ליל  ל"ו שעותשל חנוכה הם כנגד ה הל"ו נרותכידוע מאד, בלשון אחרת, והיינו הך, 
שעות, זה נעצר אלא שמתגלה בתוך הל"ו שעות שזה לא חושך תחתון אלא שבת, ושבת קודש, אבל אחרי שבת בל"ו 

חושך שבטל לאור, זה מדרגת ליל שבת ששמש האור, ולכן האור שימש ל"ו שעות, אבל מצד כך, אחרי הל"ו שעות יש 
 הפסק לאותו מציאות של אור.

ם את ה"נר מצווה" למדרגה של "תורה אבל האור השלם שהוא האור שאין לו קץ ואין לו גבול, זו מדרגה שכאשר מצרפי
אור", ומתגלה ה"ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים", אז מתגלה האור שאין לו קץ ואין לו גבול, זהו המדרגה של "אור 

 חדש על ציון תאיר".
נו בלשון פשוטה זה נקרא בדברי רבותי תשובה:איך האופן להוציא מהכח לפועל את הביטול לעליון] : [שאלה מהשומעים

 –ש תכלית הידיעה שנדע שלא נדע, אם תפיסת האדם, שהאדם רוצה להשיג בדעת, אז הוא רוצה להיות כלי מקבל. [
שמתוך הידיעה הוא מגיע לאי הידיעה, לא שהוא מדלג על הידיעה ומגיע לאי  –ת  אבל צריך שיהיה הרבה שמן בשביל זה]

 הידיעה.
אף  –, חנוכה מביא לידי פורים, שזה הרי סדר המועדים בסדר השנה יש חנוכה ויש פורים נגדיר את זה בלשון אחרת,

קודם כל חנוכה, זהו הסדר של החכמה, כשהוא מגיע לפורים זה מביא לאי ידיעה. זהו  –שבסדר הדורות זה היה הפוך 
 "לא נדע".המועדים דרבנן, "תכלית הידיעה" זה חנוכה, "שנדע שלא נדע" זה פורים, זה הולך בתהליך עד שהוא מגיע ל

יש את הריבוי שמן שמתגלה בחנוכה של היום השמיני, וזה גופא מביא לאי ידיעה שמתגלה בפורים, זהו בשלבים, יש מה 
 התכלית ויש מה האמצעי.

יש ריבוי שבהתחלה מתגלה באופן של מקיפים, ויש אופן שהמקיפים הופכים להיות פנימיים,  בלשון פשוטה בקומת נפש,
איר אותו כמקיפים, וברצוא ושוב הוא נע בין המקיפים לפנימיים, עד שכולו נכלל ב"רצוא", שזה ויש אופן שהאדם מש

 "תכלית הידיעה שנדע שלא נדע".
יש לאדם פנימי ויש לו מקיף, בפשטות העבודה היא להפוך כל מקיף לפנימי, ואז זה גופא הופך את זה להשגה, אולם יש 

ע בין המקיף לפנימי שזה התנועה בין ה"שלא נדע" ל"נדע", בין ה"רצוא" עבודה להשאיר את המקיף כמקיף, ולהתנוע
 ל"שוב" שבין זה לזה, ויש אופן שכולו נכלל ברצוא של תכלית הידיעה שנדע שלא נדע, זהו בקומת נפש בלשון קצרה.

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




