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 םי אור
 ותומים". אוריםגדולים", וזה מתפשט ל" אורים"לעושה  אור, אורים,

מעיקרא יש מציאות של אור אחד, "אור שברא הקב"ה ביום ראשון מתפשט מסוף העולם ועד 
סופו" הוא מציאות של אור אחד, אבל כפי שהוזכר מדברי חז"ל, שהאור שנאמר בו "ויאמר אלקים 

 זה לא אור מחודש, אלא זוהי התפשטות, המשכה של "האור שהיה כבר".יהי אור" 
 ה"אור שהיה כבר", הוא אור של הבורא יתברך שמו, והוא הארתה של תורה.

 גילוי הריבוי של אור התורה–האותיות 
שהם ההתגלות של האור של  הכלים", ואורופנימיות ההארה של תורה היא אור אחד, זהו ה"תורה 

ותיות, שם דייקא נעשה "אותיות מאירות", כל אות ואות הוא אור לעצמו, שכדי תורה, שהם הא
להבדיל בין הדבקים צריך הפרדה בין האותיות, ולפיכך נעשה מציאות של ריבוי של אור, ריבוי של 

 הארה.
" בארמית, שהוא מלשון המשכה, שראשיתם של האותיות אתאמלשון " אותיותזוהי ההבחנה של ה

ועי"כ נעשה  ת',עד סיפא של האותיות שהוא  ו', אבל נעשה ההמשכה ע"י האחד –א' זהו האות 
 ריבוי של כלים שהם הארות, שהם הריבוי של האותיות.

זו המדרגה של "אורים ותומים", הרי באורים ותומים היו מאירים האותיות שהיו חקוקים על 
ם", לשון של ריבוי של אור, האבנים שבחושן המשפט, והרי שהאותיות המאירות הם בבחינת "אורי

ריבוי של הארות, שפנימיותם כמו שהוזכר, אינו אלא אחד, ובחיצוניותם נעשה ריבוי של הארות, 
 ריבוי של אותיות.

 הארת ה"אורים ותומים"
"האורים" המאירים הם אותיות המצורפים זה לזה, כלומר, זה לא רק שכל אות ואות מאירה 

ותומים הוא לא להעמיד כל אות ואות לעצמה, אלא נשאלים  לעצמה, שהרי עניינו של האורים
כדברי חז"ל  אוריםבאורים ותומים בכדי שיצטרפו האותיות ויתחברו אהדדי. ה"אורים" נקראים 

"שמאירין דבריהם", ומסביר רש"י מאירין דבריהם, כלומר, דבריהם מבוררים, היפך מציאות של 
של תערובת, והיפך כך, במציאות של הארה, ההארה " שהוא מלשון ערבחושך שעליו נאמר "ויהי 

הוא הבירור של הדבר. זהו "מאירים דבריהם", "מבוררים דבריהם". ויתר על כן, אומרים רבותינו 
הם מאירים את דרכי השואל, את דרכיהם של ישראל כיצד ואיך לנהוג, וא"כ, ההארה הזו, היא לא 

את הדבר, אלא כל צורת קבלת התשובה  הארה של כל אות ואות לעצמה, שמזה א"א ללמוד
מהאורים ותומים הוא באופן כזה שנעשה ריבוי הארות של האותיות שמצורפים יחד ועולים 

 להצטרף לתיבות, ועל ידי כן יש ביאור ובירור לידע את המעשה אשר יעשון.
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של שבשורש ההארה, היא הארה של אור אחד, ובהתפשטותה נעשה ריבוי  ותולדת הדברים, א"כ,
הארות שהם הריבוי של האותיות, והאותיות המצטרפות לתיבות, ומעין מה שהיה מתחילה אור 
אחד, שממנו התפרטו ריבוי של הארות, כך התיבות הם בבחינת הכלל האחרון שחוזר וכולל את 
האורות להצטרף יחד אהדדי, מעיקרא זה היה אור אחד בעצם, ולאחר מכן, אף שאינו אור אחד 

ה מתחבר ומתאחד אהדדי מעין האור הראשון, זוהי המדרגה של ה"אורים" שבאורים בעצם, אבל ז
 ותומים.

 ריבוי של הארות–יום רביעי 
בשורש צורת בריאת האור, ביום הראשון נאמר "ויאמר אלקים יהי אור",  ובלשון אחרת, והיינו הך,

רקיע השמים", וביום רביעי היתה תליית המאורות כמו שנאמר "ויאמר אלקים יהי מארת ב
ובתחילה נאמר "את שני המארת הגדולים" ולאחר מכן "את המאור הגדול לממשלת היום ואת 
המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים", כלומר, ביום ראשון הגילוי היה אור אחד, ביום 

ואת  רביעי נעשה ריבוי של הארות, "את שני המאורות הגדולים", ויתר על כן "את המאור הגדול וגו'
שכוכבים הם ריבוי של הארות, כמו שנאמר "הבט נא השמימה  ואת הכוכבים",המאור הקטן וגו' 

וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם וגו' כה יהיה זרעך", וא"כ, ביום רביעי מתגלה המציאות של 
ריבוי ההארות, ושורש הריבוי של ההארה. זהו החמה והלבנה, "את המאורות הגדולים", שלאחר 

 מכן נהיו מאור גדול ומאור קטן.
שהמציאות של עומק ההארה היא, שביסוד היא אור אחד, שזה האור של  –הגדרת הדבר ולפי"ז, 

 יום ראשון שהוא אחד, והיא מתפשטת ביום רביעי, שנעשה בו ריבוי של הארות.

 אור אחד–שורש היפך שמן אחד במקום הארון 
שזהו עניינו של חנוכה, "והדליקו בבית המקדש, כשמציירים את זה בציור של האור המתגלה 

שמקום גילויו הוא בבית קדשי הקדשים, מקום  אור האחדנרות בחצרות קדשך", יש את פנימיות ה
, שזהו בחינת יומין דחנוכה שמתגלה בהם נ' –אור אותיות  ארון, כמו שהוזכר פעמים הרבה, ארוןה
, האור האחד שנמצא במדרגת קודש נ' –אור , זהו השערי בינה "בני בינה ימי שמונה קבעו וכו' נ'ה

 הקדשים.
מה שהיה במעשה דחנוכה שלא מצאו אלא פך שמן אחד חתום בחותמו של  וברור ופשוט הדבר,

זהו "ראוי  אור אחד,, כלומר הוא היה במדרגה של יום אחדכהן גדול שהיה ראוי להדליק בו 
שהוא אחד נאמר "צפה הקב"ה במעשיהם של אבל הרי, על האור הראשון יום אחד", להדליק בו 

רשעים עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר אור צדיקים ישמח" כדברי חז"ל, והיכן גנזו? 
אומרים רבותינו, שגנזו בתורה, סיבת הגניזה היתה, מפני מעשיהם של רשעים שהם נקראים חושך 

, זה מעשיהם של יוונים שעליהם כמו שדורשים חז"ל, ועיקר החושך שמתגלה במעשיהם של רשעים
נאמר לשון של חושך כמו שדורשים חז"ל על הפסוק "וחושך על פני תהום", זה יון שהחשיכה 
עיניהם של ישראל, ובהם דייקא, צפה הקב"ה והסתיר את האור הגנוז, והאור הגנוז הזה, כדברי 

 שמן אחד". רבותינו כידוע, הוא זה שמאיר באור של חנוכה, כלומר, הוא מאיר ב"פך
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מהו הדבר שגרם לאותו "פך שמן אחד" להיות חתום בחותמו של כהן גדול ולהיסתר ולהעלם 
מהיוונים? הרי את המזבח שקצו היונים, וכן בשמנים הם טמאו את כל השמנים, ואעפ"כ את הפך 
שמן הזה הם לא מצאו, כי מכח ה"צפה במעשיהם של רשעים" שזה היוונים, התגלה בשמן הזה 

 וגנזו", שחל דייקא באותו מציאות של ה"פך שמן אחד". ה"עמד
משם היה המציאות  אור אחד,שהוא  ארוןהשורש של עומק נקודת הגניזה הוא ממקום ה ובעומק,

של הפך שמן אחד שהיה ראוי להדליק בו יום אחד, כמו שנתבאר, שזה מכח מדרגת היום אחד, 
בהבחנה הזאת שהארון הוא אינו מן המדה, וכמו שאומרת הגמ' "מקום ארון אינו מן המידה", ו

השמן שנמצא באותו מדרגה [לאו דווקא שכפשוטו השמן היה בבית קדשי הקדשים, שלכאו' וודאי 
זה לא היה שם], שהמדרגה המתגלה בשמן מכח הארון שבמקום בית קדשי הקדשים, ש"מקום 

ם אותו, וזהו ההבחנה ארון אינו מן המדה", זהו המקום שהיה הפך שמן נסתר שם, שלא מוצאי
 שהיוונים לא מצאו את הפך שמן הזה שהיה חתום בחותמו של כהן גדול.

שבפך שמן אחד, הם לא מצאו אותו, כי על האור הזה נאמר "עמד וגנזו",  וא"כ מצד עצם האור
 וכמו שנתבאר, שמפני מי גנזו, מפני היוונים.

רון אינו מן המידה, ששם הוא מקום הוא בבחינת מדרגת קדשי הקדשים שמקום הא ומקום הגניזה
ההארה של האור האחד, במקום הזה יש מקום של נעלמות שהוא איננו נגלה, זהו שורש הגניזה של 

 אותו פך שמן שהחשמונאים מצאו.

 מכח מדריגת כה"ג–צירוף הארת הארון והמנורה 
ר ופשוט הדבר, יש ברו"היה ראוי להדליק בו יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים" 
 את השורש שהוא דלק שבעה ימים, ויש את השורש שהוא דלק שמונה ימים.

והשורש שהוא דולק שבעה ימים, זהו מכח שהארון הוא שורש למנורה, שבה נאמר "יאירו שבעת 
 הנרות", שהמנורה יונקת את הארתה ממקום הארון.

ם ההארה שנמצאת במנורה זהו מה שמצרף את ההארה של הארון שנמצא בבית קדשי הקדשים ע
, שהוא זה שמצרף וגורם את עומק נקודת היניקה של המנורה מהארון, כהן גדולהמדרגה שנקראת 

ובלשון פשוטה וברורה, נאמר בקרא "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו את שבעת 
אבנים, [ודייקא הנרות", וכדברי רש"י שם שחלשה דעתו של אהרן כאשר "הביאו הנשיאים את ה

ותומים] אמר לו הקב"ה, שלך גדול משלהם, שאתה  אוריםהאבנים של החושן, שזה השורש של ה
מיטיב ומדליק את הנרות", וכדברי הרמב"ן הידועים, שעל אף שחרב הבית, אבל כח המנורה מאיר 

ך גדול בכל שנה ושנה בהדלקת נר חנוכה, זהו הכהן גדול שמדליק את המנורה, שעל זה נאמר "של
 משלהם".

זה צד אחד של המטבע של כהן גדול, הצד השני של המטבע של כהן גדול, שהוא היחיד  אבל,
שנכנס ללפני ולפנים, למקום הארון ביום הכיפורים, הדלקת המנורה לא מעכב שתהיה דווקא ע"י 

יסה כהן גדול, אבל בכניסה לבית קדשי הקדשים, דייקא "בזאת יבוא אהרן אל הקודש", כל הכנ
למדרגת קדשי הקדשים [מלבד מי שנכנס לתקן דבר בבית קדשי הקדשים מפני הבלאי שבו], 

 הוא רק לכהן גדול.

 ממקום כניסתו לפני ולפנים –"חתום בחותמו של כה"ג" 
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אותו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, זהו אותו כהן גדול שמדליק את המנורה,  וא"כ, ברור הדבר,
צאו אלא פך שמן אחד שהיה חתום בחותמו של כהן גדול", וכמו שהעירו ולכן דייקא נאמר "ולא מ

כבר רבותינו, שלכאו' לא מצאנו שיש דין שכל השמנים שנועדו לצורך עבודת בית המקדש יהיו 
חתומים בחותמו של כהן גדול, ומדוע דווקא ה"פך שמן אחד" הזה, היה חתום בחותמו של כהן 

ו מדרגה של פך שמן שמתגלה ממדרגת הכהן גדול, שמצרף גדול? רק, ברור הדבר להמתבאר, זה
עם ההדלקה של המנורה של "יאירו שבעת הנרות", שהארתם מצטרפת  נ' –הארון אור את מקום 

ע"י הכהן גדול. אם ה"פך שמן אחד" לא היה חתום בחותמו של כה"ג, זה מדרגה של שמן בהבחנה 
ן גדול, הוא חתום מאותו מקום שכה"ג נכנס של מנורה כפשוטו, אבל כשהוא חתום בחותמו של כה

לפני ולפנים, ולכן השמן היה נעלם, כמו שהוזכר, כי הוא שייך למדרגת האור אחד מצד מדרגת 
מקום, שהוא מדרגת "מקום ארון אינו מן המידה", והשורש של השמן הזה שהוא ראוי לדלוק, 

 דייקא, יום אחד, הוא ממקום הארון.
קום שבו מתגלה הכח, בעצם הכהן גדול, שמצד כח זה הוא מצרף את המ ולפי"ז, ברור הדבר,

זהו בלבושי הכהן גדול שבכללות יש לו שמונה בגדים [שזה השורש של  –הארון יחד עם המנורה 
השמונה ימים, שמונה נרות דחנוכה] ובפרטות יותר, בחושן האפוד, שעל גביו יש את האורים 

הנשיאים, דייקא, כמו שחודד, באבנים הללו מאיר ותומים, שהם האבנים שהגיעו מכחם של 
שהוא מלשון הארה, שההארה הזו מצרפת ומחברת את האותיות, כלומר, שהיא מאירה  אוריםה

מהמקום של האור אחד, והיא מאירה את ההתפשטות של האותיות שהם ריבוי של הארה, כמו 
שזה יהא בבחינת "מאירים שהוזכר, ואופן ההארה שהיא מאירה את ריבוי ההארות הללו הוא, 

 דבריהם", לחזור ולצרף את ההארות למדרגת צירוף של מציאות האותיות.

 שורש הארת האותיות–'כותב בדמע' מלשון דימוע 
יש דברי הגמ' הידועים בסוף פ"ק דב"ב, שמונה פסוקים אחרונים שבתורה מי כתבן,  ולהבין עמוק,

, כמו שמבארים חלק בדמע"אומרים משה כותבן, וכותבן בדמע, ויש אומרים יהושע כתבן, "כותב 
לשון של תערובת, כלומר שנכתב בהבחנה של דימוע ותערובת,  דימוע,מן הראשונים שהוא מלשון 

 והיינו שהאותיות מעורבין זה בזה.
האופן שהאותיות היו משיבים,  ר' יוחנן וריש לקיש איך היה בגמ' ביומא בדף פ"ג יש מחלוקת

כאשר היו שואלים באורים ותומים, באיזה אופן נעשה ה"מאירים דבריהם", לחד מ"ד, האותיות 
בולטות, ולחד מ"ד, האותיות היו נעקרים ממקומם ומצטרפים יחד אהדדי, כלומר, מעיקרא הם היו 

שמעון וכו', שמות האבות  באופן של דמע מעורבין, היה בהם את הסדר, כמו שאומרת הגמ', ראובן
הקדושים, והתיבות "שבטי ישורון", על מנת שיהיה בהם את כל הכ"ב אותיות, אבל כאשר הם היו 
נשאלים, והאורים והתומים היה משיב, כל אות היתה נעקרת ממקומה ומצטרפת למילה הנצרכת, 

אלות], היא נמצא שקודם לכן בערך לשאלות [לא בערך לשמות השבטים והאבות אלא בערך לש
היתה בדימוע בתערובת, וכאשר נשאלים באורים ותומים, האותיות יוצאות מאותו דימוע ואותו 

 תערובת של אותיות, וכאשר מתגלה הכח הזה, מצטרפים האותיות גם יחד.
והשורש של הדימוע של האותיות, זהו ה"שמונה פסוקים אחרונים שבתורה שהיה משה כותב 

 שמונה נרות של שורש ההארה שמגיע ממדרגה של דימוע.בדמע", והם השמונה ימים 
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 תיקון העיניים מכח הדמעות ובכח הראייה
יש שתי תיקונים לעינים, יש תיקון  לעינים באופן של "דמוע תדמע עיני", "עיני עיני יורדה  ובעומק,

סור מים", זה תיקון אחד של העין, ויש תיקון שני לעין שזהו כל מצות נר חנוכה, שלהלכתא א
, זה תיקון של מציאות הראיה, אלו הם "לראותם בלבד"להשתמש לאורם, וכל מה שיש בהם זה 

 שתי אופנים של תיקון העיניים.
זהו שורש משה רבינו, שלא זכה להיכנס לארץ, מצד אחד הוא לא זוכה להיכנס והדוגמא הבהירה 

מרבותינו, ומצד שני העיניים, כמו שמבארים חלק  דמעותמלשון  בדמע"לארץ, והוא "כותב 
שנאמר "הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור", שזוכה רק למדרגה של ראיה, כאן מונח שני החלקים 

 בשורש, אצל משה רבינו.
מדרגת העינים של דמעות שייכים בעיקר לתשעה באב, ומדרגת העינים של תיקון  ולעניינא דידן,

זהו הח' פסוקים אחרונים  והשורשבלבד" הראיה שבעינים, זה נמצא במדרגת נר חנוכה, "לראותם 
שבתורה שמשה רבינו כותב בדמע, כמו שנתבאר, מצד אחד זה מגיע מהדימוע של תערובת. ומצד 
אחד תיקון העינים בדמעות, ומהצד השני בכח הראיה, זה שמונת הנרות, שמונה ימים שרואים את 

 מציאות הנרות, כמו שנתבאר.
רגת הארון, מתפשט לכהן גדול, לשמונה בגדים דיליה, כח ההארה שמתגלה במד ומ"מ א"כ,

בא לתקן את  שהחשןכמו שאומרים רבותינו,  נחש,כידוע אותיות  "חשן" ובעיקר לחושן המשפט,
מדרגת קלקול הנחש, וכדברי חז"ל שהבאנו "ראה הקב"ה במעשיהם של רשעים עמד וגנזו 

כלומר, זה  נחש, –חשן של  ימטריאזה גישמח לצדיקים לעתיד לבוא שנאמר אור צדיקים ישמח" 
הארון כמו שנתבאר,  מקוםהכח של הגניזה של האור, איפה האור גנוז? במקום, הוא גנוז במדרגת 

, הוא מתפשט מכח מדרגת כהן גדול, ה"פך שמן" הנפשוכאשר הוא מתפשט משם, מכח מדרגת 
, וכח ההתפשטות היה חתום בחותמו של כה"ג, אבל גם התפשטותו היא מכח מדרגת כהן גדול

בח' בגדים הוא בחושן המשפט שבאפוד, במציאות האורים שנשאלים בהם, ועל ידי כן ההארה 
הפנימית, יוצאת מן הכח לפועל, והיא מתגלה, כשזה כתוב עדיין באבנים שעל גבי חושן המשפט, 

ד שהוא לא זה כתוב עדיין באופן של דימוע, זה עדיין בבחינת "חתום בחותמו של כהן גדול", כל עו
נענה באורים ותומים, האותיות כשלעצמם הם אותיות חתומות, הם אותיות נעלמות שנמצאת 

 במדרגה של דימוע, מעין מדרגת השמן, כמו שנתבאר.
כאשר האותיות האלה יוצאים מהכח לפועל, שהם מצטרפים יחד אהדדי, בצירופם גם יחד  אבל

שהם מאירים את האור הגנוז  אורים,ה אהדדי, מונח עומק המדרגה של ההארה המתגלה מכח
בתוכם, האור שקודם לכן היה במדרגת דימוע, כעין שמונה פסוקים אחרונים שבתורה, הדימוע 

"שמאירים  אוריםיוצא מהכח לפועל, כל ההארה של כל השמונה בגדים יוצא מהכח לפועל ב
 דבריהם" במדרגת שמונה, כמו שנתבאר.

 חלוקתם מהדדינקודת החושך שבין האורות ב–יון 
 ההארה הזו שמתגלה, מכחו של כהן גדול, היא עומק המדרגה של ההארה של נר חנוכה.

וכל  נ', –אור שערי בינה,  נ'כמו שהוזכר, האור של חנוכה שהוא אור של "בני בינה",  ובדקות יותר,
את  ויבן"בנין כידוע, משני לשונות שורשיים, היא נקראת בינה מלשון של  בינהנקראת  בינה
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, כדוגמת הלשון "דברים שבינו לבינה", דברים "בין לבין"מלשון בינה הצלע", והיא נקראת 
שמים חומר כטיט וכדו',  שבין לבינה ללבינהשבונים אותם,  לבינים,שנמצאים בין לבין, כדרך 

 יש כח המצרפם. בין לביןשהוא הכח המחברם, ש
ים אבנים כלשון רבותינו כידוע, ששני אותיות הם , האותיות הרי, נקראולפי"ז ניתן להבין עומק נוסף

בבחינת שני אבנים, והדוגמא השורשית שמביאים רבותינו שבפרק הבונה בשבת נאמר דיני 
כתיבה, כי אותיות יש להם גדר של אבנים, ולכן מלאכת בונה ומלאכת כותב, שורשם חד. ומ"מ, 

כמו שכאשר בונים בנין, ומניחים את כאשר כותבים אותיות, יש את הריוח שנמצא בין האותיות, 
הלבינים, יש את מה שנמצא בין לבינה ללבינה. האותיות כשלעצמם, הם אותיות המאירות, אבל 
מה שנמצא בין אור לאור, בין אות לאות, זה גופא שורש מציאות החושך, זה נקרא קליפת יון, 

 בחושך שנמצא במציאותם של יון.
שהוזכר בראשית הדברים, "אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום יש אופן אחד של חושך שהוא כפי 

ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, צפה הקב"ה במעשיהם של רשעים", איזה רשעים? 
דייקא, אלו יוונים "וחושך על פני תהום" שהחשיכו עיניהם של ישראל, מכח כך נאמר "עמד וגנזם 

נתבאר, בתורה, בארון, ובלוחות שנמצאים בתוך הארון, לצדיקים לעתיד לבוא", והיכן גנזו, כמו ש
 ככל סדר הדברים שנתבארו.

אבל יש עוד מהלך שנעשה בתליית המאורות של יום רביעי, כמו שהוזכר, כאן כבר מתגלה 
המהלך של האורות הנחלקים מהדדי, שהשורש של זה באותיותיה של תורה, ולכן גם החמה 

המאירות שיש בהם  האותיותלמועדים", כי הם מגיעים מכח ו לאותותוהלבנה נאמר בהם "והיו 
 חלוקה.

שבתורה מתגלה ה"אור ראשון  אור אחדוהיינו שמכח "איסתכל באורייתא וברא עלמא" מכח ה
שבתורה נעשה תליית המאורות שנאמר  אותיותאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו", ומכח ה

שמגיע מכח  המועדרש של הארת נר חנוכה שהוא ולפיכך זה השולאותות ולמועדים", בהם "והיו 
האותיות של החמה והלבנה שמצטרפים אהדדי כמו שהוזכר, אבל מ"מ, בהארה של יום רביעי 

כאן נמצא נקודת החושך של יון "בין לבין", שנעשה בו תליית המאורות ששורשה באותיות, יש 
 ש"החשיכו עיניהם של ישראל".

 ון ה'בין לבין' דיוןתיק–זמן ההדלקה בבין השמשות 
הרי מעיקרא נאמר "את שני המאורות הגדולים", שהם שני אורות שווים  ולפי"ז ברור ופשוט,

שמצורפים יחד אהדדי, אבל כשנאמר "את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן 
לממשלת הלילה", כמו שאומרת הגמ' שהקב"ה מיעט את הלבנה, ורצה לפייסה במה שהיא תאיר 

ום, ולא היה יכול לפייסה בזה משום ד"שרגא בטיהרא מאי אהני ליה", כלומר. לכן יש הארה של בי
 יום ויש הארה של לילה, יש הארה של יום שהיא החמה, ויש הארה של לילה שהיא הלבנה.

בין הזמן של הארת החמה לבין הזמן של הארת הלבנה? זהו בין השמשות,  מה נמצא ב"בין לבין",
ה עד שתכלה רגל מן השוק" כהגדרה כוללת לעניינא דימי חנוכה, כלומר, עומק "משתשקע החמ

הזמן שאנחנו מדליקים נר חנוכה לבטל את הכח של יון שהחשיכו עיניהם של ישראל, החושך נמצא 
אותיותיה של תורה, שזה  ביןהאותיות כמו שהוזכר, בין הוא נמצא בשורש באוריתא, "בין לבין", ב

האותיות, מכח כך הם רצו "להשכיחם  ביןשל יון, ששורשו הוא מכח הריוח ש ה"להשכיחם תורתך"
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הארת חמה לזמן של הארת לבנה, בין תורתך", וכשזה מתגלה ב"ברא עלמא", זה מתגלה בזמן ש
זמן  ביןהגילוי מתגלה  –לכן דייקא, הזמן שהוא מדרגת הגילוי של ההדלקה שהוא התיקון חושך יון 

 נה, שם נעשה מציאות של ההארה של ההדלקה.זמן של לב ביןשל חמה ל
כאשר מדליקים בין חמה ללבנה, "משתשקע החמה עד שתכלה  ולפי"ז, העומק הנפלא בהדלקה,

רגל מן השוק", זה הארה שמצרפת את החמה והלבנה, ואז מחברים את שני ההארות האלה גם 
ן שני החלקים האלה מבטלים את החושך שנמצא בי אור אחד,יחד והופכים אותם למציאות של 

 גם יחד. זה עומק המדרגה הזו שנעשה בה המציאות של האחדות.
 כח החיבור של ה'אור אחד' דלעת"ל 

זה נקרא בעומק אור דלעתיד לבוא, הרי השתא, כמו שהוזכר, יש אותיותיה של תורה, וח"ו בספר 
זהו מצד מדרגת תורה, אם האותיות דבוקים אהדדי, הספר תורה פסול "להפריד בין הדבקים", 

 העולם, שאותיות צריכות להיות נפרדות אחת מן השניה.
אחד, הוא יחזור ויחבר -אבל לעתיד לבוא, כאשר יחזור ויאיר בתוקף האור הגנוז, האור של ה

אותיותיה של תורה, שם לא יהיה את המהלך שיש השתא, להפריד בין הדבקים, שם דייקא יתקיים 
כל האותיות בבת אחת, וכשכל האותיות יחזרו ויצטרפו בבת אחת, "ודבק", צירוף חיבור, וקישור 

 א"כ, המבדיל שהיה בין אות לאות אין בו את מקום החושך, 
ובדקות, נחדד, הזכרנו לעיל שיש כח של תערובת של האותיות שנקרא "דמע", שזה אחדות של 

של החלל הנמצא  האותיות מדין תערובת אבל זה עדיין לא אחדות גמורה, כאשר מתגלה ההפרדה
בין האותיות, הוא מקום ההבדלה שהוא שורש נקודת החושך, וכאשר מצרפים אותם יחד אהדדי, 

 –חול שהוא שורש של המילה  ל', –ח' בנה זה ר"ת למה חזו אחדות של חמה ולבנה, ובדרך רמז 
של חללות שהיא נותנת את מלשון לחלל את הדבר, כלומר, בין חמה ללבנה יש מציאות  חלל,

 נקודת ההפרדה שבין הדבקים.
אבל כאשר מאירים את ההארה של נר חנוכה, מכח ההארה של נר חנוכה, מצטרפים החמה 
והלבנה, ונעשה הסילוק של החלל שנמצא בינתיים, אין חלל שנמצא בינתיים, ונעשה חיבור של שני 

הגדרה, שההארה שמאירה בחנוכה היא האורות האלו גם יחד, וכפי שהוזכר, שזה העומק של ה
הארה של אור הגנוז, כלומר, אור האחד הפנימי שחוזר ומצרף את כולם גם יחד אהדדי זה שלימות 

 תוקף ההארה שמתגלה ביומין דחנוכה.

 ה'סגי נהור' בנר דבדיקת חמץ ובנר דחנוכה
יש לנו בכללות שני לילות שמדליקים נר, [יש נר שנהגו להדליק בתשעה באב, אבל  ולהבין עמוק,

 זה לא מעיקר הדבר] מלבד נר שבת.
יש את "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר", וכמו שמאריכה הגמ' בתחילת פסחים 

ומסקנת הגמ'  לגמ' היה הוה אמינא שאור היינו יומא, סגי נהור,לארבעה עשר" זה לשון של  "אורש
 שזה לשון של לילה, וזה לשון של סגי נהור.

 .ויש זמן של הדלקה בלילה שהוא הדלקה של נר חנוכה שמונה ימים
ובלשון פשוטה בליל בדיקת חמץ, כאשר מדליקים את הנר ב"אור לארבעה עשר", זהו מלשון של 

ליה", לכן דייקא  סגי נהור, שהרי הסיבה שלא בודקים ביום משום "שירגא בטיהרא מאי אהני
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בודקים בזמן של חושך, ומה שזה נקרא בלשון "אור", זה בלשון של "סגי נהור", כלומר, לשון 
 היפכי.

אבל כאשר מתגלה הדלקת נר בלילה בחנוכה, זה לא לשון של סגי נהור בלשון הופכי, אלא דייקא 
ף רוב ההארה המתגלה כלומר תוק רב,הוא מלשון  סגינהור?  סגי"סגי נהור" כפשוטו. מהו לשון 

 ריבוי של הארה. סגי נהור,בנר חנוכה הוא 
ע"י סילוק האור, צמצום האור,  אופן תחתון של החשכה, וכבר הוזכר, יש שני אופנים של החשכה,

 מציאות של ריבוי של אור. ואופן עליון של החשכה,
היום והמאור  כאשר מחברים את שני המאורות, לא מתגלה "המאור הגדול לממשלת בנר חנוכה,

הקטן לממשלת הלילה", אלא חוזר ומאיר "את שני המאורות הגדולים", והם חוזרים ומצטרפים יחד 
אהדדי, "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה כאור שבעת ימי בראשית" אור הלבנה כמו 

נעשה  קודם מיעוטה,  ויתר על כן, שניהם חוזרים ומתעלים יחד ומשמשים בכתר אחד, ועל ידי כן
תוקף ריבוי של הארה. ומצד כך, מה שהדלקת נר חנוכה היא בלילה ולא ביום, זה לא רק כפשוטו, 
מדין "שירגא בטיהרא מאי אהני ליה", אלא כפי שנתחדד, עיקר ההדלקה היא "משתשקע החמה 
עד שתכלה רגל מן השוק", זמן חיבור חמה ולבנה, זה נעשה מחמת תוקף ריבוי של הארה ודייקא 

 לה בזמן זה היא שורש עומק נקודת הדבר של תוקף ריבוי ההארה, כפי שנתחדד.ההד

 שורש חיבור דיום ולילה אצל יעקב אבינו
בפרשת ויצא, "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום  –והעומק שבדבר שורש הדברים 

"י כידוע, ההוא וילן שם כי בא השמש וישכב במקום ההוא", כמו שאומרים חז"ל, ומביא רש
"שקעה לו  חמה שלא בעונתה". א"כ הזמן הזה היה צריך להיות זמן של יום, והזמן הזה הפך להיות 
זמן של לילה, והעומק שבדבר הוא, שנעשה צירוף של יום ולילה אהדדי. כפשוטו הכוונה היא, כמו 

וי בתקופת שאומרים חז"ל שמתגלה בתקופת השנה שהיום לוה מן הלילה והלילה לוה מן היום, תל
תמוז או בתקופת טבת, אבל בהגדרה העמוקה כאן, לעניינא דידן, מה ש"שקעה לו חמה שלא 
בעונתה" כלומר, היום והלילה נכנסו זה בזה, תמיד יש מציאות של חמה, ויש מציאות של שקיעת 
החמה, ואז באה כניסת הלבנה, יש ריוח בין הדבקים, אבל כששקעה לו חמה שלא בעונתה, נעשה 

 יאות הדבר שיום ולילה הצטרפו יחד אהדדי.מצ
"ויפגע במקום ההוא וילן שם", כדברי חז"ל, ועד השתא לא לן, שהם  ומכח מה נעשה אותו דבר?

הי"ד שנה שהוא היה עסוק בתורה, כלומר, מה שצריך להיות תמיד לילה באופן של חושך, הוא 
רוב תורתו אלא בלילה", כלשון לריבוי של אור. "אין אדם לומד  לסגי נהור,הפך את הלילה 

הרמב"ם כידוע, כלומר. יעקב אבינו עסק בתורה קודם לכן, י"ד שנה, באופן של ריבוי המאורות 
שהתגלה באותם לילות, ריבוי המאורות הללו גרם לידי כך שהלבנה והחמה נצטרפו אהדדי, זה מה 

שנה שלא טעם טעם שמתגלה ב"שקעה לו חמה שלא בעונתה", כלומר מכח מה שהוא למד י"ד 
שינה, והוא חיבר יום ולילה, שזה סוד עסק בתורה בחיבור יום ולילה ולילה ויום כמו שהביאו 
הפוסקים, כידוע [מה שמובא בשל"ה ועוד] אצל יעקב אבינו נעשה אותו חיבור של יום ולילה, 

 ולילה ויום שמצורפים יחד אהדדי, ומכח כך מתגלה שאין "בין לבין" במציאות הדבר.
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מה שמתגלה באבנים, "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" שי"ב האבנים נעשו אבן אחד,  וזה
כלומר, אין את הרווח בין האבנים אלא כולם נעשו מקשה אחת "וישם מראשותיו", שנעשה מציאות 

 של אחדות.
ב אבינו הוא יוצא מביתו לחרן, וחוזר בחזרה לא"י, אבל קודם חזרתו, כדברי חז"ל, יעק ומאותו כח

חוזר על פכים קטנים, שכידוע עד מאד שזה השורש של הפך קטן שמצאו חתום בחותמו של כהן 
גדול, מכח כך, הוא מאיר את ההארה של הפך, לחבר יום ולילה, שאין "בין לבין", אלא ה"בין 

 השמשות" הופך להיות מציאות של אחדות.
הוא כהרף עין זה נכנס וזה יוצא. "כהרף עומק שיטת רבי יוסי שבין השמשות שבין יום ללילה  זה

עין" כלומר, זה התיקון של ה"לראותם בלבד" שמתגלה בהדלקה של נר חנוכה, זה רק "כהרף עין" 
אין אמת "בין לבין", וב"הרף עין" הזה שישנו, בו יש דין של "לראותם בלבד", ה"הרף עין" הזה 

נוכה מתגלה שאין הבדל עצמי, אלא מחבר ומצרף את היום והלילה, כלומר, שמכח מדרגת נר ח
 רק ראיית העין של "כהרף עין"" נעשה אחדותם, נעשה חיבורם, נעשה צירופים יחד.

"אורים, שמאירים דבריהם, תומים שמתמימים דבריהם", מלשון "איש תם זה "אורים ותומים", 
קב הוא נקרא יושב אהלים" שזה נאמר אצל יעקב כמו שהוזכר, זה "אורים ותומים", האור של יע

"אורים ותומים", ש"מאירים דבריהם", ו"מתמימים דבריהם" זהו ה"איש תם יושב אוהלים", על ידי 
כן מתגלה "את שני המאורות הגדולים", אבל לא רק "שני מאורות" שני אור, אלא דייקא מתגלה 

 שאין רווח ביניהם, אלא מתגלה אחדותם גם יחד, אורו יתברך שמו, אור שכולו אחד.
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 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
 וכן מקובץ שאלות ותשובות 

 לפי סדר הפרשיות, 
  יש לשלוח בקשה לכתובת:

info@bilvavi.net 
 [לקבלת העלון השבועי 
 והשו"ת דרך הפקס, 
 יש לשלוח בקשה 

 למספר הפקס]
03-548-0529 

 
 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" 
 ניתן לפנות למערכת באופנים הבאים:

  052-763-8588 טלפון
  548-03- 05294פקס 

  9116302ירושלים  16452 ת.ד. 
 info@bilvavi.net 

  
 שיעורי מורינו הרב שליט"א 

 מופיעים ב"קול הלשון"
 073.295.1245ישראל 

USA 718.521.5231 
 

 

 



הפצת ספרי קודש
 רח. דוד 2, 

ירושלים 02.623.0294

ספרי מאה שערים
רח. מאה שערים 15, 
ירושלים 02.502.2567

ספרי אברומוביץ
 רח. קוטלר 5, 

בני ברק 03.579.3829

ניתן להשיג גם בסניפי ספרי אור החיים

הפצה אברומוביץ  03.578.2270 משלוח ברחבי העולם

בלבבי משכן אבנה
AVAILABLE IN THE USA FROM SHIRA DISTRIBUTORS 718.871.8652

יוצא לאור תשפ"ב
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