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ה   חנוכה אור ימי 

יא'   על פי המתבאר בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה 

 
ך הציפרתא )  ם לארץ    , בתו ן שמי בי ע"ב    –דקאי  כה ה'תש זאת חנו ל  ורק   –לי י ו לנ  ( בדרך 

 

ונים  ( א  ו והמתי ונים  של    היו השתלטות  הם  מאתנו  ואחד  אחד  כל  כוחות  שבתוך 

וההתפארות  נגרא    הגאווה  הבר  של  החצינא  מנפילת  ונשתלשל  שנמשך 

. ה  ו ותי  מקרה במים עלי

די  ( ב  וכבו ד'  'אני  נאמר  ו  עלי שמו  יתברך  הוא  ותהילתי    כי  תיתן  לא  לאחר 

אשר   יתברך  ואצלו   , ותפארתו דו  כבו בבגדי  ד  תמי מתלבש  הוא  כי   , לפסילים'

די   לכבו בשמי  נברא  אשר  ו'כל   ' דו מכבו האירה  ו'הארץ  משלה'  בכל  'מלכותו 

המלך   הוא  ורק  הוא   , ' ו עשיתי ואף  ו  יצרתי ו  אשר  בראתי האמיתי  הכבוד 

והוא    , ' ענוותנותו מוצא  אתה  שם  גדולתו  'בשמים  'במקום  שולט  אשר  הוא 

עליה'   אשר  ולדרים  לארץ  ר  'המאי הוא  הוא  כי   , מתחת' לארץ  ועד  ממעל 

עד   דקאי  הציפרתא  שורש  הוא  הוא  כי  לעומקה,  התורה  נות  תבו באור 

בכ  מתלבש  זו  עו שכינת  כי  השמים,  רקיע  עד  ורישיא  במיא  אחד  קרסוליה  ל 

ים   חי נשמת  באפיו  ויפח  ' המדבר,  האדם  של  דיבורו  בכוח  האדם  ואחד  ויהי 

 . כי 'מאן נפח מדיליה נפח'   . לרוח ממללא   -לנפש חיה'  

דיבורו   ( ג  כבוד  את  להחזיר  ולהישמר  להיזהר  ד  תמי היא  המדבר  האדם  ועבודת 

אצלו   שיתקיים  באופן  ותפלה,  תורה  לדיבורי  ד  תמי שיתחבר  בכך  לשורשו 

מכ  אתה  והתהילה  'תבן  והתפלה  התורה  נות  לתבו ויתדבק   , לעפריים' ניס 

דום'. לעומקה, בכ  ולא י ד  יזמרך כבו ד 'למען   ך שיקיים תמי

וממשיכים   ( ד  נוגה  טומאת  קליפת  של  בכוחם  מתגברים  נים  וו הי אבל כשחלילה 

שמיא,   צית  מרום  אותו  ומנתקים  לעצמם,  והציפרתא  הדיבור  כוח  את 

ברד  דרדיפי,  במיא  רק  אותו  וה  ומשאירים  הגאו דם    והנו"י יפת  המלא  והכבוד 

משתלשל   מכך   , ני האדמו כבד  זרה  של  עבודה  בתי  השבעה  כל  ניקת  י שורש 

ד דקדושה.   והשבע שנין של נפילת החצינא והכבו

להם   ( ה  יש  ווני כי  הנו " לי את  והיופי " ם  לכתוב    י  מותר  ולכן  שבכתב,  תורה  של 

תורה   שם ספרי  באהלי  ישכון  יפת  של  ויפיופיתו  יוונית,  כאשר  בכתב  אבל   ,

ל  התורה  את  לתרגם  רוצים  גם  והם  מידי  יותר  יונקים  המנותקת  הם  חכמתם 

רק   חכמתם  כל  נשאר  בכך  שמים  מרום  ולנתקו  לעומקה  התורה  נות  מתבו

ספרטא  בדרגת   תרבות  של  והטבע  הגוף  טומאת  ורוח  הבהמית  הנפש 

ימים   לשלושת  נחשך  העולם  ואז  הארורה,  והפילוסופיה  אתונא  וחכמת 

 . התענית החמור ביותר של עשרה בטבת וגזרו את  

הקדוש   ( ו  הדיבור  של  כוחו  כל  כל  כי  שבתוך  דקדושה  הכבוד  שהוא  והמבורר, 

שמיא,   לצית  דמיא  הרדיפי  מתוך  מחובר  הוא  כאשר  רק  הוא   , מאתנו אחד 

את   מחבר  הוא  כי  שבשמים,  לראשו  ד  תמי מחובר  הוא  הקרסוליה  ומתחתית 

ולעו  התורה  נות  ולתבו לתורה  דיבורו  בסוד  מלכות  זה  שכל  התבונה,  מק 

של   והנאה  הגדול  החנוכ"ה  הייחוד  =  ה   –נ"ר  וחב"ד  כתר   = אהי"ה  וי"ה 

  = נה"י   = אדנ"י  הוי"ה  התורה.  תבונות   = חג"ת   = אלוקי"ם  הוי"ה  עומק. 

 כוח הדיבור שהציל מתוך הגאוה והכתותיה מיכתת שיעוריה. 
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כל   ( ז  את  להאיר  החנוכ"ה  ימי  עבודת  זה  ות כי  האותי יח   כ"ה  הי הנפלא של    וד 

של   ון  העלי הייחוד  של  שמים  מרום  שיאיר  אהי" הזה,  המתמלא    ה הוי"ה 

י   מילו של  "ן י ה באור  ה"י שבו    ודי ו"ד  י ה"י  אל"ף  ה"י  וי"ו  ה"י  העולה    יו"ד 

ן   ועד הרגל שבמעמקי הרדיפי דמיא   . רג"ל כמני  . שיאיר מהראש שבשמים 

ממעל,   ( ח  בשמים  אשר  התורה  נות  תבו עומק  של  האור  החנ כי  בימי  וכה  יורד 

מ  למטה  טפחים, עד  וה   עשרה  ן  ו והעלי הנפלא  האור  את  להאיר  נורא  בכדי 

של   המדרגות  מרום  שורשו  אשר  והקמצים הזה  ון  העלי ות    הכתר  אותי של 

בחילוף    בי"ט  ה השמ"ן אשר  של  הכוח  את  להאיר  בא  והוא  ' זרועו  ב' ,  קבץ  י

ובכוחו  ט'   , ד' תצו יקרה  נפש  איש  'אשת  אשר  הברית  הפגם  את  לתקן  לאים 

ל  דקדושה  אפשר  ד  הכבו נפילת  שורש  שהוא  הזה  הנורא  הפגם  את  הפוך 

סר  של  לגאוה  חורבנו  את  הגורמים  לקליפות  הדיבור  מלכות  ונפילת  וחה 

'בזעת   של  קללות  לל"ט  האדם  את  המפילים   , המשכן מלאכת  אורות  הל"ט 

  . אבתריה' רדיף  עניות  דמוחא  ן  פירורי דזריק  'מאן  כי  לחם'  תאכל  אפך 

השמ"ן  אור   וטפטופ"י  הללו של  ואמא    ות  אבא  עד  אשר  היסוד  ן  תיקו גורמים 

ד    . "ה' ה'טפטפי מגיע בסו

בגימטריא:   ( ט  אלו  כל  אשר  הגו"ף,  על  הנשמ"ה  את  מגבירים  זה  כל  בכוח  כי 

באפ"ו  גו"ף  מהנשמה,    . חנוכ"ה  הגוף  את  לנתק  הרוצים  ון  ו י קליפת  היפך 

הם   כי  ישראל,  לאלוקי  קשר  שום  ל'לכם'  ן  שאי ומכריזים  מהראש,  הרגל  את 

של א  דרדיפי  המיא  את   , ' ן אי ל'  ' ה'אני את  להפוך  אפשר  איך  מבינם    ינם 

הל'כם'   את   , ד' במרום  ל'אדיר  ים'  משברי  אדירים  רבים  מים  ה'מקולות 

  , ותנותו ענו יתראה  שם  גדולתו  ובמקום  משלה,  בכל  מלכותו  של  ל'מלך' 

אשר   ולגלות  והראש,  הרגל  בין  ד  תמי מל"ך  ולחבר  ישרא"ל  אלוק"י  הוי"ה 

משל"ה ומלכות"ו   בכוח    בכ"ל  זה  גדו"ל  שכל  כה"ן  יוחנ"ן  ב"ן  מתתיה"ו 

ובני"ו חשמונא"   . י 

,   ( י  חנוכה' ה'זאת  של  האור  את  ממשיכים  החנוכה  ימי  שמונת  בכוח  כי 

מה  שמאיר  ני,  כל  א'  השמי זרה עד  עבודה  בתי  הכהן  הז'  של  ההזאות  בסוד   ,

אורות,   הט"ל  במשכן  אשר  קדשים  קודש  בתוך  כל  הגדול  עד  למעלה  אחת 

ן   השבע   של כל העוונות והחטאים והפשעים.   בתי עבודה ושבע שני

ג    ( יא  זה  הזה,  כי  והקדוש  גל  המסו היום  של  הנוראה  הישועה  ועוצם  יום  ודל 

ן   תרי בייחוד  ונפלא  נורא  אור  מאיר  אז  כי   , החנוכה' 'זאת  של  השמיני 

  , 'ונקה' עד  חסד'  'נוצר  של  להאיר  המזלין  הצליחו  שכבר  לאחר  זה  וכל 

מה'חסד   רחמים,  של  מידות  השבעה  את  השביעי  היום  עד  ן  הראשו ום  מהי

' ל היום' עד הא אל כ  ר פניו של מידת   . ואמת' רת הפנים בחיוך ושמחת או

נו גם כל     ( יב  זוכים בשלמות שיאיר עלי ם    הש"ע כי אז  ובוקעי נהורין המבצבצים 

החשמ"ל  ד   ממלבו"ש  הו המלאים  ו  מלבושי גאות    של  מלך  ד'  ' של  והדר 

ד   יחו של  לעומקה  התורה  נות  תבו אור  שמתלבש  עד   , קס"א לבש' של    ע"ב 

אהי"ה  ,  ע   רג"ל, שיוצא    הוי"ה  דרדיפי במיא  קרסוליה  עד  למטה,  למטה  ד 

כבר   שתכלה  דתרמודא"י באופן  אור    רגל"א  יאיר  ו גם    הרג"ל והמורדים,  הזה 

 השו"ק. בכל העולמות התחתונים של  

מסיימים     ( יג  כן  והדיבור  ועל  הציפרתא  בכוח  לאל  והתהילה  התפלה  את  תמיד 

עם   יחד  בשלו"ם, דקדושה,  י'שראל  ע'מו  א'ת  ה'מברך  הוי"ה  אתה    ברוך 
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של   ייחודים  הג'  כל  את  יב"ק להאיר  ס"ג  את    –  ל'הדלי"ק =    נח"ל  הע"ב 

ר  נ   -  מ"ה  של  ח ' והמלא  השלם  הנאה  יחוד  הי את  ולהאיר  נוכה,  הוי"ה  '

 . האלוקי"ם הרי גם הם כלולים בתוך    י האהי"ה והאדנ" , אשר  אלוקי"ם 

את     ( יד  להציל  בכדי  יעקב  של  מטרתו  היה  זה  כל  הרי  הקטנים כי  של    הפכי"ם 

קנק  את  ומנותר  ולהאיר  לשושנים,  נס  נעשה  של  נים  והמלבו"ש  החשמ"ל 

את  האורפניא"ל,   לרפאות  יריכו בכדי  כף  של  די  האיטלע  ה'הו את  ולתקן   ,

ולה   , דוה' ום  הי ו'כל  למשחית'  עלי  את  נהפך  של  חזיר  לפ"ך  יריכ"ו  הכ"ף 

 יר"ך המנורה הטהורה. 

בו     ( טו  נתקיים  השמש' ואז  לו  ויזרח  עם    ' הגנ יחד  האור  של  שעות  ,  וז הל"ו 

בתוך   לעומקה  התורה  נות  תבו את  מסכתות המאיר  עם  הל"ו  ויחד  נר  , 

את    ה'שמש'  ן    הד"ם מהפכים  ו י אד"ם בהמת  בהמשכת  לד"ם  של    הנח"ל , 

ר  נ 'הדליק  ל  מידת  ח ' עד  נוכה,  וצר  נ ' ' מתקיים  א ' ל 'סד  ח ' ואז   , 'פשנו  נ לפים'

לצפות  ל 'כתה  ח  ולייחל  לקוות  ד  תמי להמשיך  הוא,  ומגננו  עזרנו  י"ה  'הו

אותנו  ולחכו  השוטפים  אדירים'  רבים  ה'מים  בגלל  לא  עצמנו  לייאש  מבלי  ת 

התגברות   של  דרדיפי  המיא  בגלל  להתייאש  לא  וגם   , ן ו ו י קליפת  בטומאת 

וה הפוגם את המלבו  ד' מלך גאות לבש. טומאת הגאו  "ש של 

ה    ( טז  בכוח  ד  י כי  נפש  ק' 'רכה  ב 'חו במסירות  אז  נלחם  נו  אבי שיעקב  דושה 

זוכי  עש"ו  של  שרו  את  להכניע  להכניע  היום  עד  אנו  גם  הפרטי    העש"ו ם 

את   ולהמשיך  שורשם,  חיוורתא  הח'  עם  יחד  ן  נהורי בש"ע  ולהתלבש  שלנו 

ול  הקשים  נים  הדי כל  את  להמתיק  בכדי  ן  נהורי הש"ע  בביטל  כל  בטלם 

 הגמור, ולהפוך הכול לרחמים. 

ז  כל     ( י להפוך את  זוכים  ימי החנוכה  מידות הרחמים    לי"ג פרצות    הי"ג כי בכוח 

להצטלע וה  ולא  קידה  ד  לקו שנוכל  באופן  יות  הראו ויות  אדרבה    . השתחו רק 

הדיבור   כוח  לתוך  ור'וח  נ'שמה  של  הדיבור  וכוח  הציפרתא  האור  את  להאיר 

הענ  עם  יחד  חיה,  הנפש  יזמרך  של  'למען  ומתקיים  האמיתית,  והשפלות  ווה 

שכל   להראות  והודאה,  התודה  את  בשלמות  מתקנים  כי   , דום' י ולא  ד  כבו

נ  לוקחים  כוחי אנו  ן  ואי בעולם,  יתברך  מלכותו  את  מגלים  אנו  כי  רק  זה  ו 

רק   חלילה,  ועצמי  אישי  י  ולנו נו  יפותי לי לעצמנו  והדיבור  הכבוד  את  חלילה 

נו  מלכותי מטרת  כל  הגדול    אדרבה  לשמך  ולהלל  דות  להו רק  היא  נו  דיבורי ו

די לאחר לא אתן ותהילתי לפסילים'  'וכבו  . והקדוש בכוח הדיבור והציפרתא 

רק     ( יח  זה  המדבר  של  הדיבור  כוח  שעיקר  לכולם  ומראה  בבירור  מבדיל  זה  וכל 

העמים'  מכל  בחרתנו  ה'אתה  הנר"ן    . אצל  את  לו  שיש  בכך  נבדל  הוא  כי 

רום  כי    -  נ"ר נ"ר   –בשלמות   והר'וח אשר עד  גם את כוח של הנ'שמה  בו  יש 

מגיע  הוא  ורקיע  לקדושה,    . שמים  והשכלית מתברר  גם הנפש הבהמית  ולכן 

נעשית   להיות  מתחבר  הוא  נ"ר וגם  מוסיף  ומלמטה  נ"ר  למטה  מלמעלה   ,

כוח   נים  וו הי אצל  אבל  ראש.  נעשה  והרגל  רגל  נעשה  הראש  כי  למעלה, 

חיצ  כבוד  של  יופי  רק  הוא  הוא  המדבר  מתברר  נו  אי הזה  הכבוד  וכאשר   , ני ו

יתברך   ו  פני אור  של  ן  נהורי הש"ע  של  זה  לעומת  זה   , ני האדמו לכבד  נהפך 

 . וד המלחמה של יעקב עם קליפת שרו של עש"ו שמו, בס 

ה    ( יט  את  האירו  כבר  כאשר  ובמיוחד  החנוכה,  ימי  שמונת  כל  ' ובכוח    ו

ה  עם  יחד  נים,  ה'   א' הראשו שהוא   , של  ואמת האמצעי ן  '  ן  'תרי תפוחי
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 , כוורדא' אליהם    סומקים  מתחבר  החנוכה' אז  ן    ב'זאת  ו העלי יחוד  הי בכוח 

, של   'ונקה' ים ה גם    'נוצר'  השני ומע ו'  את  ,  הרחמים וררים  מידות  הי"ג  ,  כל 

עם   הרגליים יחד  עד  המאיר  'ואמת'  מידת  פני  אור  של  נהורין  ,  הש"ע 

של   היחוד  בכוח  ני  השמי ביום  אז  וזוכים  וקיום,  חוזק  להם  המזלות    2שיהיה 

ונקה'  ה   'נוצר  לירידת  ן  התיקו את  של  'אלפים להמשיך  פלאים' '  ,  'ותרד 

גם   בשלמות  'ופשע ומתקיים   ' ן ו עו ה'ונקה' ה'נושא  עד  'וחטאה'  אז    . '  כי 

ום הכיפורים.  נא בי נות של בקשת סלח   הוא גמר סליחת העוו

 


