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נס  -העלאה אל הכתר
בענין האל"ף מצינו כמה בחינות:
האות אל"ף במילוי ,הוא בגימטרי' נס .והנה מהות המועדים הוא הנס ,כמ"ש "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".
והרי "לאבותינו" הוא בחינת חכמה ,בחינת אב בחכמה ,וא"כ "שעשה נסים לאבותינו" פירושו שהעלה את החכמה לכתר ,את
בחינת האב העלה אל האַין ,וכנודע שנס מלשון לרומם ,לנשא.
בחינה זו של העלאה שייכת בכל נס ונס ,הן בנסים הכללים של הכנסת ישראל ,והן בנסים הפרטיים של כל יחיד ויחיד ,שמהות
הנס הוא בבחי' נס לנוסס ,ומהותו העלאה אל הכתר.
כל תנועה ותנועה שישנה בעולם ,האל"ף נמצאת בתוכה .וישנם בכך שני בחינות :א .שהאל"ף היא המנענעת את הכל ,כל
דיבור יש בו אל"ף ]ובאמת כל תנועה היא בחי' של דיבור[ ,ונמצא שכל תנועה היא מכח האל"ף .ב .בחינה יותר עליונה,
שהאל"ף עצמה מתנענעת.

לימוד חכמה יוונית  -מצד נקודת האַין
אמרו חז"ל )ב"ר ב ,ד(" :וחושך  -זה גלות יון ,שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן ,שהיתה אומרת להם ,כתבו על קרן
השור שאין לכם חלק באלקי ישראל" ,וכפי היסוד של הבעש"ט ,אל תקרי אֵין לכם חלק אלא אַין לכם חלק באלקי ישראל.

ולפי"ז נבין ,שמהות הנס היא העלאת החכמה ,וזאת ע"י שהחשיכו עיניהם ,היה כאן ביטול כח החכמה שהיא בחינת ראיה,
ביטול בחינת אבותינו ,וההתכללות החכמה בעולם העליון יותר ,באַין .וזהו "כתבו לכם על קרן השור שהאַין לכם חלק ,באלקי
ישראל" ,כי חלק ה' עמו הוא ההתדבקות באַין ,וזה היה הגילוי של מלכות יון.
איתא בגמ' )מנחות צט ע"ב(" :שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל ,כגון אני שלמדתי כל התורה כולה
מהו ללמוד חכמת יונית? קרא עליו המקרא הזה' :לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה' ,צא ובדוק שעה
שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית".
ביאור הדברים ,שמצד נקודת האַין אפשר ללמוד חכמה יוונית! כתיב" :יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם"' .וישכון באהלי
שם' ,הוא גילוי החכמה עצמה ,ו'יפת אלקים ליפת' ,הוא היופי של חכמת יון ,ואותו יופי ישכון באהלי שם.

היופי האמיתי מתגלה בעת השקיעה
נקדים לעיין במהות היופי.
לשון חז"ל" :אין אשה אלא ליופי" )כתובות נט ע"ב( .האשה היא בחינת מלכות .שורש מילת יופי  -י"פ ,בגי' מלך .בעומק ,כל
השגה היא מהות של ראיה ,ענין של יופי .היופי שבדבר שורשו בחינת תפארת ופאר] .וכן יש בחינת יופי מצד ההוד ,ואכמ"ל[.
הראיה האמיתית שרואים דבר ,היא ע"י הצטרפות של כל הבחינות שבו ,שזוהי בחינת תפארת ,קו האמצעי הכולל את כל
הגוונים.
"אשת חיל מי ימצא" ,וביארו שפסוק זה נאמר על התורה ועל החכמה .וע"ז אמרו חז"ל "אין אשה אלא ליופי" ,שכל התורה
אינה אלא ליופי .היופי הוא בחי' תפארת ,והאשה היא הכלי שכוללת את כל הגוונים הנגלים בת"ת ,בז"א.
ושורש ההתכללות הוא ע"י כח האַין ,בחינת אל"ף ,כי עד כמה שזה יש ,אי אפשר לכלול את כל הגוונים ,אולם עד כמה שזה
אַין ,שבכל תנועה יש את הניצוץ את האל"ף  -עי"ז נכללים כל הגוונים.
וזהו "החשיכו עיניהם של ישראל" ,שהרי זמן של שקיעת החמה ,הזמן שאינו לא יום ולא לילה  -הוא הזמן שבו מתגלה יופיה
של השמש אשר כל הגוונים נכללים בה .כי בזמן שהשמש בתוקפה  -א"א להסתכל בה ,והזמן שנגלים הגוונים האמיתיים,
היופי האמיתי של השמש ,הוא בשקיעת החמה .כלומר היופי מתגלה בנקודת האַין ,ודייקא שם יש את הגילוי של כללות
הגוונים.
אין תורה אלא ליופי ,וזהו יופי שנגלה ע"י האין .אולם פשוט שאיננו אין גמור ,שבו לא שייך ראיה ,אלא מדובר בבחינת אין
שהוא שורש של תפיסת היש ,בבחי' והחכמה מאין תמצא ,שע"י שהחכמה מדובקת באין ,ישנה התגלות של היופי.
"יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם" .ה"יפת אלקים ליפת" ,היא נקודת היופי שתשכון באהלי שם ,ומהותה "חושך" ,היינו
חושך ואור משמשים בערבוביא ולא חושך כפשוטו .בזמן שהוא לא יום ולא לילה  -שם מתגלה נקודת התכללות של שניהם,
של האור והחושך ,וזו גופא הבחינה של "וישכון באהלי שם".
אבל הוא רק "וישכון" ,לשון שכ ֵנוּת ,ולא גילוי עצמי .בעומק כל 'שם' הוא שם של שלילה ,ומצד השלילה אין בחינה של יופי,
אין כלילת גוונים ,אלא העדר השגה.
מצד החיצוניות ,ישנה בחינה של "וישכון באהלי שם" ,ודייקא מצד כך ישנה תפיסה של "יפת אלקים ליפת" ,בחינת יופי .וזהו
"ישכון באהלי שם"  -לשון שכינה ,משכן .אבל גילוי האַין הגמור הוא רק בזמן ביטול המשכן ]משכן ומקדש נקראים חד ,כמו
שאמרו חז"ל[ ,ודייקא ביום ביטול המשכן והמקדש יש את נקודת הגילוי של האַין .מצד ה"יפת אלקים ליפת" יש יופי ,ויש
שכינה" .וישכון" זו תפיסה ואחיזה בגוונים של הדבר .משא"כ מצד האַין ,אין גילוי של גוונים.
ישנם שני מעברים  -מהיום ללילה ומהלילה ליום .במעבר מן היום ללילה ,בעת השקיעה  -מתגלה היופי .אבל מאידך ,במעבר
מן הלילה ליום ,שהוא הנקודה האחרונה של הלילה  -שם נגלית נקודת החושך הגמור! וביאורו כנ"ל ,שהנקודה האחרונה
מצד החושך דקדושה הגמור ,הוא למעלה לגמרי מהתראות הגוונים הנגלית בבחינת השקיעה.
חז"ל אומרים "טוב שכן טוב מאח רחוק" ,אבל טוב מזה ומזה היא הנקודה שלמעלה מהשכן ,שהוא הגילוי של ההתדבקות

וההתכללות האמיתית בו ית' .שכינה מלשון שכן ,ישכון לבטח ,בחי' של דביקות .אבל מצד ההתכללות בו ית' אין בחי' של שכן,
אלא יש התכללות בו ית' ,והוא למעלה מנקודת הגוונים ,למעלה מהבחינה של "יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם".

שתי בחינות בנס פך השמן
בנס חנוכה כידוע ,מצאו פך שמן קטן שהיה בו מספיק ליום אחד ,ונעשה בו נס ודלק שמונה ימים ,ובעומק ישנן שתי בחינות
בפך זה :א .שהיה בו מספיק ליום אחד .ב .שנעשה בו נס ודלק ח' ימים.
בפשטות תופסים ,שהנס שדלק ח' ימים הוא גילוי אור יותר עליון מאשר בתחילה שהיה בו כדי להדליק רק ליום אחד .אבל
בעומק ,בזה שהיה בו להדליק רק יום אחד נגלה האחד ,והוא גילוי האַין כמות שהוא .והנס שהפך הספיק לח' יום ,הוא נס
בבחינה של התרחבות ,שהאַין הוא מקור היש ,בסוד ההמשכה.
עומק הדברים :בכל נס מעין זה ,אם במעשה דחנוכה או במעשה השונמית ,מבינים בפשיטות שנעשה ריבוי ממעט ,ושורש
תפיסה זו הוא מבחינת מעילא לתתא ,שיש גילוי של הרחבת הדבר .אבל באמת ,הנס האמיתי הוא גילוי האחדות הפשוטה,
והוא הוא הנס לנוסס ,ומהותו לבטל את ההתחלקות ,ולגלות את האחד ,והוא נס מתתא לעילא.
ומצד כך ,מה שהשמן הספיק ליום אחד ,זהו גילוי יותר עליון ממה שדלק שמונה ימים.

סוד מחלוקת ב"ש וב"ה בסדר ההדלקה
זהו עומק המחלוקת של ב"ש וב"ה ,האם סדר ההדלקה מח' לא' או מא' לח'.
ובאמת אלו ואלו דברים אלקים חיים ,ונמצא שבעומק ישנה בחינה שמדליקים אחד ביום הראשון ]לשיטת ב"ה[ ומדליקים
אחד ביום האחרון ]לשיטת ב"ש[ ,והרי שמתחילים ומסיימים באחד!
זהו העומק שמצד ההתכללות ]שאין מחלוקת לשון חילוק ופירוד ,אלא ההתכללות[ מתחילים באחד ומסיימים באחד ,והוא
גילוי שלמעלה מהנס שדלק ח' ימים ,גילוי העצמי שאין בעולם אלא מציאות אחת בלבד.

הגם שטומאה הותרה בציבור ,הוצרכו לנס חנוכה
ידועה השאלה ,שהרי אמרו חז"ל טומאה הותרה בציבור ,וא"כ לשם מה הוצרכו לנס הריבוי ,הרי טומאה הותרה.
ראשית נבאר את עומק הטעם שטומאה הותרה בציבור .כל טומאה מהותה התבדלות ,פרישה" ,טמא טמא יקרא" ,הוא
פורש מהדבר .אולם עד כמה שמדובר ברוב הציבור  -ציבור אין לו ממי לפרוש ]שאף אם יפרשו הרי שהם רוב ,ואין להם שם
"פורשים"[.
נמצא ,שהטומאה בציבור ,היא גילוי שלילת הפרישות וגילוי ההתכללות .כי הטומאה היא הפרישות מהכלל ,וכשהכלל כולו
טמא לא שייך פרישות מיניה וביה ,ולכן הותרה הטומאה .אם כן ,אור ההיתר הוא אור ההתכללות.
בנס הפך השמן מתגלה ,שהגם שטומאה הותרה בציבור ,מ"מ הוצרכו לנס שידלוק ח' יום .אולם עומקם של הדברים הוא,
שהפרישות איננה ביחס לציבור ,אלא היא ביחס לחיבור אליו ית' כביכול ,ומצד כך ,גם בציבור שייך ענין הטומאה ,שמהותה
נפרדות מאמיתת המציאות שזה הוא ית'.
מצד כך התגלה המהלך שמצאו פך אחד חתום בחותמו של כה"ג ,ולא היה בו אלא להדליק יום אחד .והגדרת הדברים,
שכידוע הכה"ג לובש ח' בגדים ,שאלו ח' הספירות מבינה עד מלכות ,והעצמיות שלו היא החכמה .והבן שחתום בחותמו של
כה"ג ,הוא ההיפך מהות הפתיחה של חכמה ]שכנודע הפתח בחכמה[ ,וזאת החתימה היא דייקא הגילוי של אור האחדות ,של
אור האחד.

זהו הסוד של "יוונים נקבצו עלי ...ופרצו חומות מגדלי ,וטמאו כל השמנים' ,שאף שטומאה הותרה בציבור ,מ"מ התגלה
מהלך של "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים" ,בבחינת שושנים בין החוחים ,שהשושנה היא יחידה כנודע ,ודייקא על אף
שהותרה הטומאה ,התגלה מהלך עליון יותר שכל תנועה היא ע"י האל"ף ומהאל"ף ,היינו אלופו של עולם ,וההתפרדות
וההתאחדות איננה מהציבור אלא מאלופו של עולם ,ומצד כך גם כשיש טומאה בציבור ,לא נשתמשו בהיתר זה.
זהו עומק הגילוי שהתגלה בכך שמצאו פך שמן טהור.

תשובה על קושיית הב"י
ימי חנוכה הם ח' ימים ,וידועה שאלת הב"י שהרי היה בפך די שמן בכדי לדלוק יום אחד ,וא"כ מדוע עושים זכר לנס ח' ימים,
הרי הנס הוא לכאורה רק ז' ימים.
ועומקם של הדברים ,שמהות הנס שהשמן התחלק לשמונה ימים ,אין זה כפשוטו אחד ועוד שבע ,אלא זהו אחד עצמי,
שתמיד דלקה בחינת האחד .וכמ"ש לעיל שמצד אור התאחדות ב"ש וב"ה ,הרי ביום הראשון מדליקים אחד וביום האחרון
מדליקים אחד ,ולעולם יש כאן גילוי שמעולם לא נעשה נס ,שנעשה מאחד עוד כמות לשבע ,אלא לעולם האחד דלק ,וכבר
נתבאר בארוכה שהגבול והבלתי בעל גבול נכללים זה בזה.
מצד תפיסת הגבול  -ההסתכלות היא הפוכה ,שביום הראשון מדליקים שמונה כב"ש ,וביום האחרון מדליקים ח' כב"ה ,נמצא
שפותחים ומסיימים בשמונה .אולם מצד אור הבלתי בעל גבול בבחינת אין עוד מלבדו ,אנו תופסים שביום הראשון מדליקים
אחד וביום האחרון מדליקים אחד.
כפי שהזכרנו לעיל ,ישנה בחינה של נס מעילא לתתא וישנה בחינה של נס מתתא לעילא .מתתא לעילא ענין הנס לכלול את
הריבוי באחדות ,באחד .ומעילא לתתא ענין הנס להרבות את המועט.
אבל בעומק אין זה ריבוי בכמות בלבד ,אלא עצם כך שישנה מציאות של אחדות פשוטה הנהפכת לריבוי  -זוהי עצמיות הנס.
זוהי בעצם מהות ההתחדשות של הנבראים ,שקודם שנברא העולם היה הוא אחד ושמו אחד ולא היתה מציאות של נפרדות,
ובנבראים התחדש שיש מציאות של שני ושניות .בראשית  -ב' ראשית ,הרי שהחידוש של הבריאה הוא שיש שני ,זהו עצם
החידוש שבבריאה.
זהו עומק הנס של הח' ימים ,שמפך אחד התחדש מהלך של שמונה ,ומצד כך דייקא הנס הוא שמונה ,ולא נס של שבע ,ולכן
מדליקים ח' ימים.

סוד ח' ימי חנוכה למעלה מז' ימי הבנין
כל דבר הוא בבחינת שבעה ,וזהו המהלך של ב' הרגלים ,פסח וסוכות ,שהם שבעת ימים.
אבל בחנוכה מתגלה אור שלמעלה מהרגלים .ברגלים מתגלה ז' והשמיני יש לו רק התנוצצות ,הן בסוכות שאע"פ ששמיני
רגל בפ"ע ,אבל סוף כל סוף יש לו שייכות אל הסוכות ,וכן בפסח שכידוע שכ' ברמב"ן ששבועות הוא יום אחרון של פסח,
וא"כ הגילוי של השמיני הוא לא גילוי מבורר.
משא"כ בחנוכה ,הגילוי של השמיני הוא אחדות פשוטה עם השבעה ימים ,גילוי שהוא יום ככל שאר הימים ,ובעומק זהו אור
שלמעלה מנקודת ששת ימי בראשית ושבת ]דהשתא[ .במהלך של מעשה בראשית ,יש ששת ימי המעשה ושבת" ,כי בו שבת
מכל מלאכתו" .בימות החול התחדש מהלך של ימי בראשית ,ובשבת כביכול התחדש מהלך של מנוחה" ,באה שבת באה
מנוחה" .אבל המהלך של השמונה הוא אור שמגלה את הבחינה שמעבר לגדרי הבריאה.
נמצא לפנינו ג' בחינות :א .בחינת האחדות הפשוטה ,מתחילים ביום ראשון בנר אחד כב"ה ,וביום האחרון מסיימים בנר אחד
כב"ש .ב .החידוש שיש נפרדות ,שמדליקים ביום א' שמונה כב"ש ,וביום אחרון שמונה כב"ה .ג .בחינת ממוצע ,שעצם
השמונה מצד עצמו שולל את נקודת הריבוי מיניה וביה .כלומר ,עצם הנקודה השמינית שוללת את הנבראים ,כי הנבראים הם
שבע.

והנה לכאו' יש להתבונן ,שהרי העולם נברא בי' מאמרות ,י' ספירות ,י' דברות ,וא"כ מדוע אנו אומרים שהשמונה הוא למעלה
מהנבראים .בשלמא אם השמונה הוא למעלה מהטבע ,אך הוא בתוך הנבראים שהם עשר מאמרות -שפיר ,אבל אם אומרים
אנו ששמיני הוא מהות של קדמה לעולם ,א"כ איך יובן הענין שהבריאה נבראה בעשרה מאמרות?
עומקן של דברים; בעצם יש רק ז' מדות ,והמוחין מהותם כח ההנהגה שמנהיג את השבע .מצד התפיסה של היש אנו תופסים
שהמוחין בבחי' והחכמה מאין תמצא ,והם הממוצע מהכתר להשפיע לז' התחתונים .אבל בעומק מצד התפיסה של האין הם
הממוצע לבטל את השבעה .השלש עליונות הוא כח שבא לשלול את השבעה ,ששורשם באור א"ס שנכנס תוך א"ק ,שהוא
ו"ק בערכין .נמצא שבאמת יש רק שבע והשמני הוא הנקודה של הקדמה לעולם] .ויסוד זה נתבאר הרבה בדברי רבינו
הרש"ש שכל הבריאה אינה אלא ו"ק שהוא ז"ת ,ועי' בפירושינו להקדמת רחובות הנהר[.
נמצא שמצד תפיסת היש ,המוחין הם כח ההנהגה ,כח של המשכה .משא"כ מצד הביטול דאין ,כח המוחין הוא כח של
שלילה ,שמוליך את היש לאין ,מנהיג את הז"ת לכתר .נמצא שבעצם השמיני הוא מהלך של קדמה לעולם.
נמצא אם כן ,שישנן ג' בחינות בגילוי של הנס :א .גילוי של יחיד .ב .מהלך של שמונה .ג .השמונה עצמו מגלה שהוא אחד ולא
שמונה.
בעומק ,ג' בחינות הללו יש בהן גילוי של אחדות פשוטה ,יש בהן גילוי של נפרדות ,ויש בהם גילוי שהנפרדים נשללים מיניה
וביה ומגלים את האחדות.
וכל זה מתגלה בתנועה של האות אל"ף :הבחינה התחתונה שהאל"ף הוא מלשון "אאלפך חכמה" ,והוא קיום לנבראים,
כלומר הוא מלמד את החכמה על מנת שיהא כח להנהיג ולקיים את הדבר .ישנה בחינה נוספת ,שהאל"ף הוא מופלא ,והוא
בא לשלול את הדבר ,לעשותו פלא .וישנה הבחינה של האל"ף מצד אלופו של עולם ,שמצד כך הוא גילוי בעצם שיש כאן
יחיד.
סוף כל סוף ,שלשת הבחינות הן עדיין ביחס לנקודת הריבוי ,משא"כ למעלה מהאל"ף עצמה ,יש את הגילוי של היחיד הפשוט
שאין עוד מלבדו.

תנועת כל האותיות ותנועת האל"ף
זכרנו מתחילה ,שכל התנועות מתנועעות מהאל"ף ,אבל האל"ף עצמה גם היא מתנועעת.
ולכאורה ,בשלמא כל שאר האותיות מתנועעות אל האל"ף ,אבל להיכן האל"ף עצמה מתנועעת? זוהי התנועה הנקראת
תנועה מיניה וביה.
בדרך רמז נאמר ,שתיבת אל"ף בגי' קי"א ,וכשניקח שני אלפים ,שהם תנועה מיניה וביה ,בחינת הכפלה של האל"ף ,נגיע
לרכ"ב ,שהוא סוד השני .האל"ף הוא מאה ואחד עשרה ,אותיות ראשונות של יחידות עשיריות ומאות ]אחד ,עשר ומאה[,
וכשמכפילים את האלף רכ"ב ,הם האותיות השניות של יחידות עשיריות ומאות ,בחינה של שני ,זוהי התכתשות של אל"ף
באל"ף .ועומק ההתכתשות של האל"ף באל"ף ,הוא עצם כך שהאל"ף מתנועעת ,וא"כ מוכרח שיש מציאות של שני.
ובלשון של נפש ,בדבר יש רצון לחפש ,אולם הוא מכיר שאין מה לחפש ,רצון לחפש ואין מה לחפש וחוזר חלילה .זוהי
התכתשות מיניה וביה .נמצא שהרצון נשלל מיניה וביה .לא שהוא נשלל מחמת חוסר אפשרות חיצונית ,אלא הוא נשלל מיניה
וביה כי אין מה לחפש ,אבל מאידך עצם כך שיש רצון ,זוהי עדות שיש שני ,וההכרה שאין מה ,זוהי ההתכתשות האומרת שאין
שני.
זוהי הבחינה שב' אלפין עולים בגי' רכ"ב ,כלומר שעצם הרצון יוצר מציאות של שניות ,אבל יש התכתשות של אל"ף באל"ף
דייקא ,כי שאר האותיות מחפשות משהו אחר ,והאל"ף הגנוז בתוכן כותש אותן שלא ישיגו משהו אחר.
לכן בכל האותיות הא' הוא בהעלם ,כי הא' מברר שאין מה לחפש ,אבל מצד ההתראות החיצונית יש מה לחפש .משא"כ
באלף עצמו שהא' מתכתש ,יש בו תנועה לחפש ,אולם מיד מגיעה ההכרה שאין את מה לחפש.
מצד ההתכתשות של האל"ף באל"ף ,נגלה הביטול של הנבראים ונגלה שאין עוד מלבדו .תוקף ההתכתשות שרוצה לחפש

ואין מה לחפש ,הרי שבעצם החיפוש אין הגדרה מה לחפש ואין כאן יחס למשהו ,וזה גופא כבר ראשית השלילה .והאחרית
היא שלילה מיניה וביה ,שאין מה לחפש .זוהי התכתשות מיניה וביה ,ותכליתה ביטול התנועה.
ההתכתשות של האל"ף מיניה וביה ,בעומק היא תנועה להתנועע לבטל את התנועה .כל שאר התנועות הן תנועה להשגה,
משא"כ האל"ף היא תנועה לביטול ההשגה .יש תנועה להשגה ,ויש תנועה לביטול התנועה ,ומעל זה יש את הנקודה של אין
תנועה ,שהיא למעלה מהאַין.
זהו טעם הדבר שכל המועדים בטלים לעתיד לבא ,מפני שכל המועדים הם בחינה של נסים ,שבעומק מהותם שכל האותיות
מתנועעות אל האל"ף .אבל לעתיד הן יהיו בטלים ,משום שאז תתגלה העצמיות שאין מציאות של תנועה ,כי אין עוד מלבדו.
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