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 אור ימי החנוכה 

 על פי ליקוטי מוהר"ן חלק א תורה ח 

א   הו ח ו ע" תש ה' ו  כסלי ן  ו חש י  דש ו בה' ח טו ודה  ק נ ' לל  ו בכ רו  נמס רים ש ו ע שי ת ה צי  תמ

 

וונים  ( א  ונים והמתי ד    היו לו  של    ' סערה 'רוח  ה הם בסו הרשע שהשעה משחקת 

בשעתו  מאוד  גדול  כי  שהוא  בכוח  ולא  בחיל  'לא  בכוח  רק  זה  הכנעתו  וכל   ,

ב  האמת  אם  צדיקי  של  דקדושה  ים  חי הרוח  בסוד  שזה   , צבאות' ד'  אמר  רוחי 

גמור   בבירור  ולילה  יומם  התורה  חלקי  כל  ובירור  בלימוד  ן  הדבקים  ללו של 

ו   . אליבא דהילכתא לעומקה של הלכה 

עושים   ( ב  המה  הזאת  ההלכתא  הבירור  את  גם  את  חלקי  בלימודם  הנגלה  כל 

כי  שבתורה  את  ,  ועיונם  בלימודם  מבררים  מתוך  הם  ההלכה  פסק  עומק 

הנביא  התורה  ו וה ים  פסוקי  סדרי  מתוך  כתובים  מסכתות  ה ששה  ולו'  משנה 

נים   הגאו פירושי  כל  עם  יחד  פוסקי  הש"ס  וכללי  נים  והאחרו נים  והראשו

כל ההלכה   ן  וליבו בירור  עם  עם   יחד  יחד  ושו"ע  טור  הרמב"ם  כל    פסקי 

בכל   להם  שמסביב  והשותי"ם  כל  מפרשיהם  של  נים  י ח העני שולחן  ד'  לקי 

 הערוך. 

זה  ( ג  ן  וליבו בירור  גם    ובכוח  מבררים  שלהם המה  היסודות  ד'  כל  של  גם  ו   , את 

ים אליהם באמת  וכלו באופן    כל הנלוו י   להכניע   , במידת מה לפחות    , שגם הם 

ולהינצל ממנו  ולהכניעו  נורות הרע של הרשע   . את צי

הזאת  הבירור  את  ו  ( ד  ב ההילכתא  מבררים  של  המה  של  ן  ללו אופן  לעומקה 

גם  כ ל ה  חלקי בלימודם  ה  פר   בכל  של  והסוד  והדרוש  התורה " ד הרמז  ,  ס 

ולחבר את כל חלקי פרד"ס התורה  ולבולל  יחד  לי ד  לחבר    , והמה עוסקים תמי

שמכל   עד  אחד,  להיות  האוהל  עוסקים  י ל את  המה  אחר  מודם  רור  בבירור  בי

הג" לברר   כל  את  לבוראם  דאורייתא  פרקי  ן  וללבן  להתדבק  שיוכלו  באופן 

וקונ  לדעת  צורם  אורייתא,  אנפי  כל  כלל  על  המרחף  החיים  רוח  באמצעות  ם 

עצמן   ידבקו  ו נו  ו יכו אשר  והדבקות  הכוונה  ואת  ן  יעשו אשר  המעשה  את 

יראה אהבה שמחה אמונה   ך  והכול מתו ושעה,  בכל עת  וקונם  צורם  בבוראם 

 הכנעה דביקות התקשרות וביטול. 

התורה  כל  ו  ( ה  פרדס  חלקי  כל  בבירור  והנורא  הגדול  זה  כוחם  דהילכתא  אליבא 

ורק   התפ בכוח  אך  ין  הי מעי ד'  לה  מבית  דוד ו וצא  של  נורו  בכי הם  ו   , המנשב 

ב  ובמיוחד  ולילה,  יומם  הבוקר, עוסקים  אור  עד  שמחצות  הלילה  גם    שעות 

ה ב  תמ מת ו   , פשוטות ה עבודות  כל  ועצומה  וך  גדולה  ונה  כו של  ופשיטות  ימות 

התפ  חלקי  חצות    , לה בכל  ערבית  מנחה  וה שחרית  ל    , תבודדות ותהלים  והכו

ה  שפיכת  והנפש מתוך  פו לב  והם  רוח ר ,  נור  כי על  תמיד  ולבבם  טים  ם 

והשתוקק  עזים  נ ו בגעגועים  המשלבת רצ מ יות  עמוקה  אנחה  ומתוך    ות 

יחד עם ה לב  את ה בתוכה    העצומה. גדולה ו ה שמחה  הנשבר 



ה ה ובכוח   ( ו  ן  י מ מעי הזה  בית  ה יוצא  והקדוש  ת הגדול  נים  של  תחנו פלות 

שירו  ותשב זמירות  הנהר    ות ח ת  את  ממשיכים  מעדן  המה  היוצא  הזה 

כ להשקו  את  על ת  דאורייתא  פרקים  הג"ן  הפ   ל  חלקי  של  ר כל  כל    ל כל ד"ס 

ו   חלקי התרה בבירור אחר בירור,  ולקיים בכל  לעשות  בכדי לדעת איך לשמור 

נ עת ובכל שעה   . רצו  ו יתברך שמו

חי ובכוח   ( ז  דקד הרוח  ולהת ושה שלהם  ים  להינצל  הרוח ג המה מצליחים    בר על 

כל  של  בשעתו  הגדולה  הרוצים   ל סערה  ונים  ו והמתי נים  וו הי את    כל  לטמא 

ולנ והמ   הקודש  חכמת קדש  של  ולמעשה  הלעובדא  של  ההלכה  בירור  את    תק 

קודש  כי    , התורה  ד'  וצא מבית  הי ן התפלה  י למעי שום קשר  להם  אין  נים  ו ו הי

ש  הזהב  מנורת  אור  כל הקדשים  יונקים  יש משם  נשמות  כל  את  ר ל  אל 

והשלמ  נו הארתם  חסרו אבל תיהם ת  ל  בכו   .  גדו כהן  וחנן  י בן  מתתיהו  ח 

ובניו  עם    חשמונאי  לקריאת יחד  וים  הנלו כמוך  כל  מי  מכב"י  זו  שהכרי ם 

ד  אלי באלים  לד'  ומי   ' . . הנשמ   . שכל  המצטר הרי  ו    ים פ ות  ז קודש  לקריאת 

שלהם ולים  ניצ  הגדולה  הסערה  מהרוח  הם  נורות ומכניע   גם  צי הרע    ים 

. יד מעטים גם במצב של רבים ב   ה והרשע  . . 

לה    ( ח  יש  נים  וו והמתי נים  ו ו הי שבכתב ש   ם כי  לתורה  גדלה  דרשו  ייכות  ולכן   ,

באהלי   וישכון  ליפת  אלוקים  'יפת  הפסוק  על  נו  של  חכמי יפיפיותו  ' שם' 

ן  ו ו י שזה  וזות    יפת',  ומז ן  תפילי תורה  ספר  לכתוב  ומותר   , שם' באהלי  'ישכון 

נוגה.   כקליפת  מוגדרים  נים  וו הי כי  נית,  וו י כל  ף  וא בכתב  להם  מפריע  לא  גם 

התורה   כ שבע כך  פה  מנות ר  ש א ל  מהבירור  קת  היא  דהילכתא  מהליבונא 

הלכה,   של  עומקה  של  מהללון  למ כי  ההלכה  לא  שזה  עוד  הם  כל  עשה 

 ליצלן גם עם חכמת התורה שבעל פה. יכולים להסתדר רחמנא  

של   ( ט  ין  מהמעי נובע  פה  שבעל  שהתורה  ברגע  היא  הכנעתם  עיקר  כל  אבל 

וה  וסדרים  התפלות  פרקים  גן  להשקות  מעדן  וצא  הי מהנהר  היוצאים  אנחות 

מידות   הי"ג  בכל  אהרן  זקן  על  יורד  הראש  שעל  והשמן  שבכתב,  התורה  של 

י"ג   רחמים  של  מידות  י"ג  דרחמי  ן  מכילי י"ג  ששרשם  נדרשת מהם  שהתורה 

בית   בחומת  ונים  ו הי שפרצו  הפירצות  י"ג  ן  תיקו בסוד  שזה  דיקנא,  ני  תיקו

כאשר   של  המקדש  ויות  השתחו הי"ג  את  ותיקנו  הדעת,  שמני  כל  טימאו 

ופנימיות   הקבל"ה  תורת  של  ן  ורזי דות  סו של  ק'ודש  ב'הדרת  ל'שם  ו  ה'שתחו

הלכה,  של  לעומקה  ן  וללו ובירור  ן  ליבו עיקר  ששם  ד    התורה  בסו גם  זה  שכל 

  . .. ניסים' וברכת 'שעשה  'להדליק'  ובמיוחד כאשר הם  יג' התיבות של ברכת 

ל  מלובשים  הל"ו  גם  כל  שאז  החסידות,  תורת  יסודות  פי  על  ולמעשה  עובדא 

ל"ו   ד  ובסו ז  הגנו אור  האיר  שבהם  שעות  ל"ו  להיות  נהפכים  הש'ס  מסכתות 

 . .  נרות החנוכה.

 


