
 בס"ד

 ביאור בחינת האור המאיר בימי החנוכה, מהו גדרה ואופן הארתה, וענינה בדרך העבודה

 והבריאה בחינת הג' כלים שבהיכל וכנגדו בכוחות האדם

 'מזבח'וה 'מנורה'ה -הנה בהיכל ביהמ"ק ישנו ג' כלים והם 

בכל דבר . דהנה 'דעת'ו 'בינה' 'חכמה', והם כנגד ה'שלחן'וה

, 'התישבות הדבר'וענין  'הרגשה'וענין  'שכל'ש ענין של י

בדעתו מה  דרואה ומביןוהוא ושכל הוא ענין של 'עין רואה', 

שיהיה כזה וכזה', שרואה את  אני רואה' שיהיה, וכמי שאומר

ענין השכל, ויש ענין  וזהוהענין בעין חדה ושכל ברור, 

י מרגיש שיהיה ההרגשה והוא כמי שאחד אומר בדעתו 'אנ

שיהיה כן', והיינו שיש לו איזה הרגש  לי מריחזה' או 'כזה וכ

ותחושה בהענין, וישנו עוד מציאות ממי שמתבונן ומרחיב 

זמן ומגיע אל  המשך הדבר בדעתו ומהפך בכל הענין לאיזה

 ההכרה שיהיה כן.

הוא ענין של ראיה, והוא בהירות השכל  'מנורה'הוהנה 

הוא ענין ההרגשה,  'מזבח הפנימי'הו, ווהארת הדבר וברירות

בו מקטירין הקטורת, וענין הריח הוא ענין ההרגשה, הרי ד

דהוא  הוא יותר בממשות דהרי יש בו הלחםכבר  - 'שלחן'וה

 .ויציאתו אל הפועל ובזה הרי הוא קנין הדבר, מאכל

וכל זה מרמז על כלליות ענין הבריאה, דהלחם הוא כמו כל 

, אלפנינו את כל סדר הבריאהונפעל הבריאה, וכאן נראה 

עד  ,מקודם מחדירין בשכל את כל הבריאההסדר הוא דו

שבא אל ההרגשה, ועד שכבר מגיע אל העשייה בפועל, והוא 

ע"י מה שהלחם נסדר על השלחן כל השבוע בסדר קבוע, 

הדבר  ביא שיקבע הדבר בפועל, והוא ענין לידתוזהו מה שמ

 בפועל. הרי לן דענין ההיכל הוא שורש כל הבריאה.

)בבא בתרא כ"ה ע"ב(  בגמ'ובענין זה מובן ג"כ מה שמצינו 

דהמנורה יש בו סגולת התורה ולעומת זה הוא השלחן שיש 

בו ענין של סגולת העושר, והכל ענין אחד, והנקודה הוא 

הוא מצוי בעולם הזה זהו ענין הגשמיות, דכשההשפעה כבר 

זהו ענין  ן העיןאמנם כשעדיין הוא נעלם ומכוסה מ

הרוחניות, דהרי בכל השפעה כשעדיין הוא בדקות הוא ענין 

ותורה ומצות, אולם כשכבר הוא בא להיות  של רוחניות

בפועל הרי נתגשם הדבר ונעשה לחם ועשירות, אמנם 

. והגענו הרי הוא ענין רוחניבשורשו עדיין הוא השפעה מה' ו

לישוב המימרא ד'הרוצה להחכים ידרים והרוצה להעשיר 

 יצפין'.

 'קודש הקדשים'ג' כוחות אלו צריכים ליבטל אל ה

ח"א תורה )ליקוטי מוהר"ן  זי"ע המגידהרה"ק בשם  ומובא

לו שניהם. דאם אמנם האדם מתבטל אל ה'אין' יגיע  (קס"ב

הוא ב'קודש הקדשים' דשם שורה  והרי מקום בחינת ה'אין'

כביכול הבורא לעצמו, והדברים מתיישבים מאד דאם 

מבטלים כל כוחות ההיכל אל הקודש קדשים אז יגיע אל 

 שניהם.

                                                           
ברכות נ"ה ע"א איתא "אמר רב יהודה אמר רב יודע היה  בגמ' א

 בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ וכו'".

והנה כל הג' כוחות אלו מונחים המה בתוך האדם, והם 

דיש בו ענין השכל וההרגשה וכל  החכמה הבינה והדעת,

יכים ליבטל אל הגילוי כוחות הנפש, וכל ג' כוחות אלו צר

שנמשך בתוך הבריאה. והנה ענין ההיכל הוא כוחות  אלוקות

וא נפשו של האדם מה שמונח בתוכו, וענין הקודש קדשים ה

שנתגלה בהבריאה, וכל כוחותיו העצמיים  אלוקותהגילוי 

 .באלוקותצריכים ליבטל אל הגילוי 

 בחינת 'מזבח החיצון' -הכוחות שהם חוץ לעצמו 

כוחות הנפש שמתפשטים חוץ לעצמו, ולדוגמא במה ויש גם 

שהאדם יש בו התפעלות מאחרים, וביותר מזה, דאף במה 

שאינו נוגע אל אחרים עדיין אבל כבר אינם כוחותיו לעצמם, 

של  'מחשבה דיבור ומעשה'רק התפשטות כוחותיו, כמו ה

לקוטי 'בהאדם, דהוא כדוגמת הלבושים שלו כדאיתא 

כבר אינו שוכן בתוך ההיכל כיון דהוא , ובחינה זו 'אמרים

ובתוך ההיכל הוא רק עצם האדם וכוחתיו, כוחות חיצונים, 

דהיינו כל הרוחניות והגשמיות שיש בו, אבל לא הבפועל 

 שבו ממש, רק רצונתיו ונטיותיו הפנימיים.

הנמצא בתוך וביותר עומק יש לומר דרק החב"ד בעצמו הוא 

ף דלפי , ואבתוך ההיכל םשורי אבל המדות כבר אינם ההיכל

הם  הרי במדותיו וא"כ יםמתלבש הנראה הרי החב"ד שבאדם

, אמנם הענין הוא דכשהאדם הוא בשלימות מציאותו, כמותו

ואין הכוונה בזה אזי מדותיו בטלים לגמרי אל החב"ד שלו, 

, אלא דהם תחת רושם השכל, דהיינו לומר דאינם במציאות

 מדותיו. וזהו ענין ההיכל.דהחב"ד שלו נתלבשו בתוך 

ומזה אנו באים לדבר המתמיה לכאורה, דמצד אחד אנו 

חק ויעקב' הם מכוונים כנגד 'חסד גבורה מוצאים ד'אברהם יצ

תפארת', אולם ידוע הדבר דאברהם יצחק ויעקב הם כנגד 

החב"ד, אלא הענין הוא דמדריגתם הוא כשה'חג"ת' נתבטל 

 .ונעשה כלבוש אל ה'חב"ד'

כדי להאיר אל תוך המדות, עד החב"ד אינו בתוקפו אמנם כש

פי שהן כ שלו בתוכו כוחות חדשים, והוא המדות ימצאואזי 

צליח להסתיר כוחותיו ולהתגבר עליהם, מצד עצמן, ואף אם י

אמנם כשיראה אנשים אחרים במצב זה יתעורר ג"כ בקרבו 

'הרואה סוטה בקילקולה יזיר  וכמאמר חז"ללהיות כמוהם, 

ן היין', דכיון דנמצא בעצם בתוכו ענין זה שייך עצמו מ

שיתעורר כוחות אלו כשרואה באנשים אחרים, דבלא"ה 

מהיכן בא לו שיתפעל מזה, והיינו דמדותיו לא היו במצב 

שנתלבש בתוכו החב"ד, אלא דהיו כפופים ובטלים אליו, 

 ממילא יתכן הדבר שיזיק לו מה שרואה מאחרים.

                                                           
וכה  ,ח"א דף תכ"ד מ'בשעה שהקדימו'מן הענין לציין כאן קטע  ב

לשונו: "וידוע דההיכל הוא בחינת אצילות, כנודע בהג' דיורין 

שבמקדש שהן נגד ג' עולמות הכללים, דחצר אוהל מועד נגד 

עולמות בי"ע, והאוהל מועד שהיא ההיכל נגד עולם האצילות, 

שלפני האצילות, וע"כ העבודה שבהיכל וקדה"ק נגד עולמות הא"ס 

 להשתלשלות וכו'", ע"כ.שזהו בבחי' אצילות ה"ז מה ששייך 



לבאר מדריגתה,  'מזבח החיצון'נבוא אל בחינת  ומכל זה

דהנה במזבח החיצון היו מקריבין כל הקרבנות, וענין 

הקרבנות הוא במה שהאדם בא לחזור ולהתקרב אל ה', והוא 

וזה אינו במה שהאדם ענין קרבן תודה וחטאת ואשם וכו', 

הוא לעצמו, רק בכוחותיו החיצונים והוא המחשבה דיבור 

ובכל אופן הנקודה הוא ומעשה שלו, או עצם החג"ת שלו, 

שזהו בכוחותיו שלא נתלבשו בו החב"ד, ואינם כלבוש אליו, 

רק הם כוחות נמצאים לעצמם, דהרי אם היו במצב שהחב"ד 

 נמשך בתוכו ומהפך הכל, כבר אינו שייך כל ענין זה.

 'אין' ו'יש' ו'גילוי כוחות היש'

ולסכם הענין, הנה ענין הקד"ק הוא בחינת ה'אין', וענין 

ההיכל הוא בחינת ה'יש', וענין המזבח החיצון הוא בחינת 

 'גילוי כוחות היש'.

וחילוק בזה בין  -בחינת ה'ארון' שבקדשי קדשים 

 ביהמ"ק הראשון להשני

מבואר דהיה חילוק גדול בין ביהמ"ק  חז"לוהנה בדברי 

הראשון להשני, לגבי פרוכת המפסיק בין ההיכל לקודש 

ה אמה המפסיק, ובביהמ"ק דבביהמ"ק השני הי הקדשים,

והוא  כת שהיו בולטים בו שני בדי הארון.הראשון היה פרו

דפרוכת המסך היה כמו 'מגלה' היפך ענין  ,נשגבו עמוק ענין

מחיצה המפסיק, והיה רק בזה איזה דין מחיצה, ושונה לגמרי 

מתכלית ענין המחיצה, ולא רק ממחיצה של אמה, אלא אפי' 

מחיצה המפסיק, אמנם הכא הוה פ מחיצה של וילון הרי עכ"

שאני דהיו בולטים בו בדי הארון והרי זה ממש מגלה ומודיע 

מה שנמצא בתוכו, אלא דבודאי היה צריך להיות מחיצה 

 שיפסיק, אבל התוכן של ענין המחיצה לא היה כלל.

עבודתו של אדם בעולם הזה יש לעיין של ענין לעצם הוהנה 

דיש בו ענין  , אוית' בעולם ואלוקותעיקר עבודתו לגלות אם 

אמנם בוודאי כן  ,שבנפשו לגלות ולהפעיל כוחותיו העצמיים

הוא הדבר דכש'אהרן הכהן' היה בא אל תוך הקודש קדשים 

היה צריך לבוא בביטול הגמור, ובבחינת 'בזאת יבוא אהרן 

אל הקודש', דבעת שהאדם בא לגשת אל הקודש אין מענינו 

מנם בההיכל אכן שייך הדבר לגלות כוחותיו הפרטיים, א

שיגלה האדם את כוחותיו. ולאמיתת הענין צריך שיהיה 

ששני ענינים אלו יהיו משולבים יחד כאשה אל אחותה, 

שבקודש הקדשים,  אלוקותדהיינו שיהיה התגלות עצם גילוי 

וימשך הדבר עד כדי להתלבש בכוחותיו הפרטיים של האדם, 

 וכו.בתש אלוקותויעשה האדם כמו היכל אל ה

ומזה ממילא יגיע ויבוא למעלה זו שיהיו כוחותיו החיצוניים 

 ובטלים לו, וכל המחשבה דיבור ומעשה שלו והתפעליות

, ואין צריך אל כוחות מיוחדים בכדי מהחיצוניות יתבטלו לזה

 לבטל כוחות אלו, כיון דממילא נמשכים המה אחר פנימיותו.

והנה בביהמ"ק השני הרי היה חסר ממנו חמשה דברים 

וא' מהם הוא הארון, נמצא , )יומא כ"א ע"ב( בחז"לכמבואר 

, ואף שעדיין היה קיים אלוקותדהיה חסר בו ענין ההתגלות ה

]ע"י שנמשכו אחר הקודש קדשים באמונה, דאף שבהיכל הג' כוחות 

אבל לא ים[, שלא היה הארון אבל הקודש קדשים בעצמו הרי היה קי

כמו בביהמ"ק הראשון, וא"כ כבר היה יכול היה בתוקפו 

יהיה בו חסרון. ונבאר ביתר להיות שבמדריגת מזבח החיצון 

הרחבה, דבעת ששורש היש בטל להאין אזי לא מתגלה היש, 

וכדי להגיע לזה שיהיה לו אל היש גילוי, זהו ע"י מה 

שהאין ששורש היש אינו בטל לגמרי אל האין והוא מפני 

 אינו נמצא כאן בתוקפו, ומזה באים לכך שיתגלה היש.

 אלוקותגילוי ד'ימי החנוכה' דב'חכמה' מלובש הה

המקום שהיו צריכים אל גילוי חדש מכיון שהיו  וכאן הוא

חסרים בחינת הארון, וזהו האור של חנוכה דהוא אור 

המנורה שבא כדי למלאות חסרון זה, וענינו הוא שכאן היה 

, שבתוך שכלו אלוקותצם השכל של האדם יש בו מתגלה שע

, ואין הכוונה בזה דווקא אלוקותו של אדם מונח ומלובש ב

ענין של שכל, רק בחינת ה'עין רואה' שבאדם, וברירת המבט 

שלו, והוא ענין אור המנורה. והמנורה היה בזה תחת הארון, 

וכדרך מה שבמקום שאין שם רב אזי נכנס התלמיד להיות 

וכך הוא בזה דהמנורה שמתחילה היה צריך להיות  במקומו,

 באופן של התבטלות אל הארון, נעשה כאן כח עצמי.

 מקום גילוי היש - הקלקול היה במזבח החיצון

דהרי אנו מוצאים  ואור זה יאיר עכשיו לתוך המזבח החיצון.

: ()סוכה נ"ו ע"ב בגמ'דשם היה כל הקלקול, כמו שמבואר 

בילגה שהמירה דתה והלכה ונשאת ת"ר מעשה במרים בת 

לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו יוונים להיכל היתה 

מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה 'לוקוס לוקוס עד מתי 

אתה מכלה ממונן של ישראל וכו'' ע"כ, נמצא מבואר מזה 

דהקלקול במזבח החיצון היה בענין של ממון, והוא היש 

החיצון הוא המקום ששם  בפועל, וכמו שביארנו שמזבח

יך להיות מתגלים היש, ומובן מגמ' זה דבעצם היה צר

שהמזבח יבטל תאות הממון, וזה היה כאב לה במה שמבטל 

והמבואר מזה הוא דאף שבכוחות השורין בתוך  תאוה זו.

ההיכל לא היה חסר בהם, אבל במזבח החיצון כבר היה מקום 

 לקלקול ע"י גילוי כוחות היש.

שהיו כמה אנשים גדולים  'בני יששכר'באיתא ומעין זה 

ויש להבין האיך שייך  שנפלו ממדריגתם מחמת תאות הממון,

דבר כזה דבפנימיות יהיה הכל במדרגה גבוהה ורק כלפי מה 

שנתגלה מהם כלפי חוץ יהיה בזה חסרון, רק דצריך לומר 

דאף בפנימיותם היה חסר בהם באיזה נקודה, והוא כמו 

דביארנו דהיכן שחסר בשורש ביטול היש אזי כשבא למקום 

 .רוןגילוי כוחותיו כבר יכול להמצא בהם חס

ונחזור אל מה דדברנו לעיל, דבכל השפעה הנמשכת כאן 

הסדר הוא דמקודם נתגלה הדבר באופן של 'עין  - בעולם

רואה' דהוא ראית הדבר, ואח"כ בא הרגש הדבר, ועד שבא 

הדבר לפועל הגמור, והוא מה שנקרא בלשון חז"ל 'עשירות', 

 ואפי' בהשפעה רוחני ג"כ ניתן לקרות בשם עשירות, דעיקר

 נינו הוא הבפועל הגמור של כל דבר, וגילוי ישותו לגמרי.ע

והנה אלו הצדיקים בוודאי דהיו בטלים אל הקודש קדשים, 

דאין לנו גילוי האין בתוקפו דהרי חסר לנו הארון,  מכיון רק



עד מקום גילוי  אלוקותמשום זה לא היה בכוחם להמשיך ה

 היש הגמור.

 א התקון לזה'נרות חנוכה' הי

אמנם מהנכון והראוי לעת כזאת שכבר אין לנו הארון, 

להגביר ולחזק את כוח השכל, דהוא הכוח היותר גבוה 

שבאדם עצמו, וכוח השכל הרי הוא התנגדות גמור אל עניני 

דכח  וכיוצא בו,והתיפות האדם היש וחיצוניות, תאות הממון 

, רק דכשיורד וא טהור ונקי מכל מחמדי ותאות הלבהשכל ה

למטה יכול להאביד את כוחה, עד שמניח לכוח היש  יותר

את כוח השכל דהוא  רלהתגבר. והנקודה הוא שצריכין להגבי

המנורה, יותר מכוח המזבח. ומשום זה 'הדליקו נרות 

 .אלוקותבחצרות קדשיך', מכיון שהיה חסר הגילוי 

התקינו נרות חנוכה בכדי שבזה יהיה  והגענו לכך דמשום כך

 התחתונים. בכוחה להאיר עד

 'חכמה'המלובש ב 'נפש האלוקית'בפנימיות הוא ענין ה

ה'נפש האלוקית' שנמשכה ונתלבשה ענין וא וביותר עומק ה

עכשיו עד מקום השכל שבאדם, ונתגלה שם ענין של 

נפש ד)פרק ט'(  בליקוטי אמריםהמבואר כפי  אלוקות, והוא

שבאדם הישראלי הרי היא מלובשת ב'חכמה'  האלוקית

זהו ענין המנורה שהוא כנגד שבאדם ושם היא משכנה, ו

קון המנורה היא הגברת כדביארנו לעיל, וא"כ תי החכמה

 .שימשך ויתגלה בתוך שכלו של האדם נפש האלוקיתה

ועתה נבאר מה שדוקא לעת הזאת היה צריך להיות תיקון זה 

לכן, והוא משום דכל ממוצע  ולא היה יכול להיות מקודם

. והנה רק אחר שכבר נברר ונתגלה שני הקצוותאינו מתגלה 

היינו דאין כאן 'אין סוף', וענין הקודש קדשים הוא התגלות ה

מקום הארון אינו 'בריאה כלל, והוא הענין מה דאמרו ז"ל ד

, ונקודת ההיכל הוא , דאין כאן גבול וגדר כלל'מן המדה

במזבח החיצון הוא באופן אם אמנם דהתגלות היש, תחילת 

 איזה נקודהשל התגלות  יש גם בההיכל כבר ולםיותר חזק, א

נפש דשני ענינים אלו הוא ה יש. והנה הממוצעד דקה

שבאדם, דהוא הממוצע בין הבריאה להאין סוף  האלוקית

לבאר בענין דמאריך  ומשום זה מצאנו בספר ה'תניא' .כביכול

 העבודה, והוא מכיון דעיקר דרך נפש אלוקיתשהאדם יש לו 

 הוא ע"י העמקת השכל והתדבקות עם נקודת האין סוף, שלו

הרי הוא צריך אל דבר שיקשר את האדם לענין גבוה  א"כ

"א התוך הבריאה, וזהו ע"י הנפבדאינו נמצא כלל  כזה

והנותנת האפשרות צע והוא הממדשמלובש בתוך האדם 

 ל לדבק עצמו בזה.שיוכ

 המהר"ל"א משכנה בתוך השכל, וזהו כוונת נפההרי לן דה

דמבאר דבנס חנוכה היה נתלבש הקודש קדשים בהמנורה, 

דהרי הקה"ק הוא מה שלמעלה מנפש האדם, אולם השכל 

כבר הוא כוח שבנפש האדם, ועכשיו היה מקבל השכל 

 שבאדם תוספת מעלה והוא הנקראת נפה"א.

 נפה"א משכנה בתוך הרצון או בשכל

נפש לעצם הענין היכן הוא מקום משכן הוהנה באמת 

דמקום  הבעל התניא, הנה הרי זכרנו מדברי האלוקית

ספרי מרוב הוא בכח השכל, אולם המבואר לנו  שרייתה

דהנפש אלוקית הוא הוא בחינת  תלמידי הבעש"ט הק'

נקודת הרצון שיש לכל אחד ואחד מישראל להיות דבוק בה', 

לה' שיש בנפש  והוא הכיסופין וההשתוקקות והרצון

וזהו הנפה"א המלובש בתוך כתר ורצון של  הישראלי,

האדם, אבל סוכ"ס אינו מלובש ממש בתוך האדם אלא 

 בבחינת 'הכל חפצים ליראה את שמך'.

והנה רצון האדם לה' זהו בחינת 'אין', אבל 'שכל' שבאדם זהו 

 של האדם. מהותו ותקפו וישותויותר 

 משכן הנפה"א בתוך ה'רצון' בביהמ"ק הראשון היה

דשם היה משכן  ענין הביהמ"ק הראשון, ומזה באנו אל

, ועדיין לא של ישראל לה' רצוןכתר וההנפה"א רק בתוך ה

נתפשט עד מקום השכל, כיון דהקה"ק היה בשלימות בחינתה 

ותכלית ]ובביהמ"ק השני נמשכה עד השכל,  והיה נמצא בו הארון.

'והיה ה' למלך על כל יותר ויותר עד שיגיע ל הדבר הוא שימשך להתלבש

 .הארץ'[

 שכל כדי לבטל כוחות היש-גילוי ענין המנורה

והנה גילוי הזה שהנפה"א מתלבש בתוך השכל, הוא הנותן 

משך עד מקום החיצוני שבו, יח בשכלו שיוכל להאמיץ וכו

אולם בעת שהנפה"א מלובשת רק בתוך כוח ה'רצון' 

, הנה באופן זה אין בזה בוה מהאדםשבאדם, דהוא מדריגה הג

ק, והוא למעלה האדם, רק דהוא מונחת בקדה"תפיסת 

 ממדרגת האדם לעצמו.

וא"כ בבית הראשון כשעדיין היה מאיר ענין הקד"ק 

 ,בשלימות בחינתה, והיתה גילוי בחינת האין בשלימותה

שהיה מאיר אור האין סוף בנפש הישראלי, והיו כולם 

 הרי בזה ממילא עזה אל ה' יתברך,נכספים וכלים ברצון 

ינו שיהיה איזה , ומשום זה לא מצכל כוחות היש ונתבטל

, וגילוי כוחות היש ובענין תאות הממון ןחיצוחסרון במזבח ה

ת היש שבאדם נתבטל לגמרי אל דקושורש ומכיון דה וכל ז

רק בבית ו .גסות הישאין כאן תפיסת מקום לכבר האין א"כ 

ובזה כבר היו  בחינת הקד"ק,להם  השני כשכבר היה חסר

ל הארה צריכים א והילכן  להם מקום לגילוי כוחות היש,

, והוא ה'אין' בחינת אל חדשה שימשך להם ויתקשרו עי"ז

ע"י ענין ה'מנורה' דהוא ענין השכל, דהיינו שישרה בתוך 

 .השכל הנפה"א, ואז יהיה עי"ז בטל ודבק לה'

רנו שהיה חילוק וכל החילוק הזה נמשכת מהנקודה שזכ

בהפרוכת בין ביהמ"ק הראשון להשני, ובביהמ"ק הראשון 

שהיה בולט בהפרוכת השני בדי הארון, הרי בזה היה גילוי 

ה'אין' באופן שהיה מאיר באופן ישיר מנקודת האין אל תוך 

 כוחות האדם דהוא החב"ד.

 גילוי 'תורה שבע"פ'

ירדה הנתבאר בזה דהנפה"א המלובש ברצון בבית ראשון 

ענין זה שיתרבה השכל ע"י הנה ונתלבשה עד השכל, ו

שנתגלה  ,הנפה"א השורה בו זהו נקרא גילוי תורה שבע"פ

 .)מאמר נר מצוה( בבני יששכרלו ימי חנוכה, כמבואר בימים א



מקודם יש להם מקום כבר סוד מכוסה ונעלם דהנבראים 

 בחינת ה'ארון הקודש' - הבריאה

'ארון', והוא דבר המתמיה והנה בתוך הקה"ק היה בו ה

לכאורה לפי מה דבארנו דשם הוא מקום השראת האין, דאיך 

שייך במקום זה שיהיה איזה כלי וגבול, ואמנם זהו סוד עמוק 

, והוא דהנבראים הם בשורש שרשם נכללים בהא"ס, ונעלם

ולפי מבט זה לא היו צריכים כלל אל ענין ההיכל והמזבח 

ומזה מדבר החיצון, אולם זהו סוד כמוס ואין זה בגלוי, 

 'בעל התניא'הק' הרבו ד זי"ע 'א'סטרעשעלרה"ק מה

 ע"יר' חיים וויטאל זהרה"ק היה משבח בזה את  זי"ע

, ותוכן הענין הוא גבמה שלא מדבר בסוד זה ב'עץ חיים'

ענין של י' ספירות כמוסים  דמקודם הבריאה כבר היה איזה

, ואף שהוא סתום מאד דהרי הוא מקודם שהיה החלל הפנוי

א"ס ואיך שייך בזה שיהיה בו י' ספירות, והוא ענין מה 

 -ד'מקום הארון אינו מן המדה', דאף שיש בו מדה וגבול 

 .דכלי בבת אחת-ואין-דהוא כלי דיין הוא אינו מן המדה,ע

ומזה אנו באים להבין דמכיון שבביהמ"ק הראשון היה בו 

בגלוי, והוא בחינת הסוד מה שכל הנבראים  בחינת הארון

נכללים ונתבטלים בתוך האין סוף ואעפ"כ יש להם קיום, 

דאור זה היה בהם בגלוי ובפועל, משום זה לא היו צריכים 

יע אל ענין מיוחד שיחבר את ההיכל לקה"ק, ואף להג

שבוודאי אינו יכול לבוא בתוכו רק אהרן הכהן, עם כל זה 

הרי היה ההיכל כמעט באחדות גמור עם הקודש קדשים. וכל 

זה הוא משום דהיש הוא נכלל בהא"ס וממילא אין לו להיש 

היכולת להתפשט יותר ממה שצריך, אולם בבית השני שהיה 

ילוי זה, והקה"ק היה בו השראת האין וההיכל חסר להם ג

היה בו השראת היש, ולא היה בו סוד הנשגב הזה שהנבראים 

 מתאחדים בהבורא, כבר היה מקום להיש להתפשט לגמרי.

 אמנם בוודאי הוא דאף בביהמ"ק השני היה עדיין סוד זה

היה בבחינת אמונה, כיון , אלא דדיחודא עילאה ואין הגמור

בפועל בסוד זה, ומכיון דהיה חסר בפועל  גלוידלא היה להם 

 כבר אין לו כח להתפשט אל החוץ.

                                                           
בשער הראשון פכ"ב  'שער היחוד והאמונה'והוא בספרו הק'  ג

לכן "בהגה"ה, אחרי שהאריך בכל ענין זה כתב בסופו וכה לשונו: 

לא דיבר בזה האלקי רבי חיים ויטל כלל, ויפה כוחו בזה מאד, 

 אדונינו מורינו ורבינו הקדוש נשמתו עדןכאשר תמיד היה 

משבח אותו בזה שלא דיבר בזה כלל, ומזה ישאו קל וחומר בעצמם 

דלת העם אשר לא עמדו בסוד השם לדעת עיקר ושורש ידיעת 

הקבלה, שלא לשלוח יד במקומות הגבוהים האלו חס ושלום, 

במופלא ממך אל תדרוש )חגיגה י"ג ע"ב( ולקיים מאמר רבותינו ז"ל 

מות מצד הצמצום בבחינת וכו', כי אם להתבונן ביחודו ית' בהעול

אצילות, שהוא בבחינת הנבראים, כדי לייחדם במקורם, אשר זה 

במה שהורשת התבונן כמבואר לעיל, אם האלקי רבי חיים  נקרא

ויטל ז"ל אשר הסתיר ספרו ולא גילה כי אם להמבינים אשר עמדו 

בסוד הוי"ה, ואעפ"כ לא הביא זאת בספרו הקדוש, מחששו שלא 

כן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר שאותם שלא יטעו בזה, כל ש

עמדו בסוד הוי"ה, ולא הכינו דרכיהם לפני הוי"ה בעבודתם 

עמוקים כאלה, כי אם במה שהורשה דהיינו בבחינת היחוד, אשר 

זהו כל עבודתינו בבחינת בתפילה ובתורה ומצות כאשר יבואר 

אי"ה בחלק העבודה, אשר מכל הדברים הנאמרים לעיל יבין 

משכיל שחס ושלום מלתאר כוחות הכלים בא"ס אפי' בהעלם ה

דהעלם, וכאשר מבואר זה בפנים שמטעם זה אין לתאר שום כינוי 

 לא"ס ית' אפי' בבחינת יחיד וקדמון וכו', והמבין יבין" עכ"ל.
דף קס"ז,  'משכני עליון'והא לך לשונו של הרמח"ל בספרו  ד

היחוד הנעלם אשר  , עדות אל"ומבית לפרוכת נמצא ארון העדות

 לא יפרד".

 נציג כאן קטע מ'נר מצוה' למהר"ל דיסוד מאמרינו נבנה עליו:

 בכל שאמרו וכמו ההיכל, את שטמאו היונים רשעת עיקר "כי

 בכמה וכן יון, אנשי שקצו אבני מזבח ב( נב זרה )עבודה מקום

 כן וגם שלו, היכל שטמאו רשעתם ראה יתברך והשם מקומות,

 שהם חשמונאי ביד כח ונתן ומצותיה, התורה לבטל שמד גזרו

 כאשר אחרים, ולא דוקא נצחם ואלו בהיכלו, השם עובדי כהנים

 להם נעשה שמן להם היה לא וכאשר המקדש, אה טהרו נצחם

 מחנכין שהיו חנוכה נקרא ולכך הבית, ולחנך לטהר שיוכלו נס

 הזה הנס ולפיכך יון, בני אותו שטמאו אחר המקדש בית את

 היה הניצוח כי היונים, ישראל שנצחו הנצחון הוא בשמן שנעשה

 ישראל, בעבודת רצה יתברך והשם ההיכל, את שטמאו בשביל

 שכך ההיכל, את מטמאים היו היונים כי בנרות הנס נעשה ולכך

 לדבר וסימן האומות, מכל יותר ההיכל על להתגבר מיוחד יון כח

 למלכות יש כי להורות ו"ס מספרו ויון ה"ס למספרו עולה היכל

 ההיכל מצד כי ההיכל את מטמאים ובזה ההיכל, על גובר יון כח

 כל את טמאו ההיכל על כשגברו ולכך יון, כח עליו גובר בלבד

 לקדושה, מיוחד הוא השמן כי שמנים ודוקא שבהיכל, השמנים

 הקדושה, עיקר והוא הכל ומושחין מקדשין שבשמן לזה וראיה

 אחד פך רק נשאר ולא השמנים כל את וטמאו יון שלטו בזה ואף

 לו יש גדול כהן כי גדול, כהן של בחותם מונח שהיה קטון

 וזה הקדשים ולפנים לפני נכנס גדול כהן כי קדושה, על קדושה

 ובשביל ההיכל, על כח ליונים אין זה ומצד קדושה, על קדושה

 יון לשלוט יכולים היו לא הקדשים קודש שהיא זאת מעלה

 באות כי גדול, כהן של ובהסתר בחותמו שהיה קטון פך באותו

 נעלמת ד"יו והיא נחה ד"יו יש הצירי בה שיש היכל של א"הה

 נסתרת עליונה מעלה על מורה והוא הצירי, בקריאת שנשמע

 היונים, שלטו לא ובזה הקדשים, קודש מעלת והיא שיש בהיכל,

 נסתר שהוא הקדשים קודש על מורה נעלם נח שהיא ד"היו כי

 נסתר, שהוא הקדשים קודש על שלטו לא ושם בהיכל, ונעלם

 נכנס גדול כהן שהרי הקדשים קודש על אף שולט הכהן אבל

 הנעלמת ד"יו עם היכל במספר הוא כהן לכך הקדשים, לקודש

 מונח קטון פך נשאר היה ולפיכך הקדשים, כנגד קודש שהיא

 אותיות כל ההיכל כי יונים, שם שלטו שלא גדול כהן של בחותמו

 שהוא נעלם נח שהיא ד"היו רק כתובים, שהם כנראה שלו

 קודש הוא העשירי כי קדושה מדרגה על מורה ד"והיו בהסתר,

 מורה א"הה שתחת בצירי הנחה והיוד לב(, כז )ויקרא מקום בכל

 שהוא הקדשים קודש מדרגת והיא נסתרת, נעלמת קדושה על

 נכנס והוא ה"ע במספר כהן אבל היונים, מצאו לא וזה נסתר,

 מונח שהיה קטון פך היה ולפיכך היכל, של ובנגלה בנסתר

 ונעשה אחד יום אלא להדליק בו היה ולא גדול כהן של בהצנע

 דבר - באור ,נס שנעשה ימים' ח אלו כי ימים,' ח בו להדליק נס

 במעלתו היונים שלטו לא ששם הקדשים קודש ממעלת בא זה

 כי ימים' ח בו הדליקו ולכך גדול, כהן של הצנע והוא לו, שיש

 השמיני וכו'." וזהו שבעה אחר הוא קודש קדשים

 יכולים להתקשר להמערכת 'מכון מים עמוקים':

mayimamukim@gmail.com 


