
 בס"ד

 האור הגנוז –כוחו המופלא של חנוכה 

 

 בראשית פרק א' 

הֹום  ֵני תְּ חֶשְך ַעל פְּ ה ֹתהּו וָֹּבהּו וְּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָּ הָּ ֶרץ: וְּ אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ בְּ

ים רּוַח ֱאֹלהִׁ י  וְּ אֹור כִׁ ים ֶאת הָּ א ֱאֹלהִׁ י אֹור: ַוַירְּ הִׁ י אֹור ַויְּ הִׁ ים יְּ ם: ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ יִׁ ֵני ַהמָּ ַרֶחֶפת ַעל פְּ מְּ

י ֶערֶ  הִׁ ה ַויְּ לָּ יְּ א לָּ רָּ ַלחֶשְך קָּ אֹור יֹום וְּ ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ אֹור ּוֵבין ַהחֶשְך: ַויִׁ ים ֵבין הָּ ֵדל ֱאֹלהִׁ ב טֹוב ַוַיבְּ

י ֹבֶקר יֹום  הִׁ ד:ַויְּ  ֶאחָּ

 

 

 פרשה ב פסקה ד  -מדרש רבה בראשית 

)ד( ר"ש בן לקיש פתר קריא בגליות והארץ היתה תהו זה גלות בבל שנאמר )ירמיה ד( ראיתי 

את הארץ והנה תהו. ובהו זה גלות מדי )אסתר ו( ויבהילו להביא את המן. וחושך זה גלות יון 

ם כתבו על קרן השור שאין לכם שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת לה

חלק באלהי ישראל. על פני תהום זה גלות ממלכת הרשעה שאין להם חקר כמו התהום מה 

התהום הזה אין לו חקר אף הרשעים כן. ורוח אלהים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח היאך 

י מה דאת אמר )ישעיה יא( ונחה עליו רוח ה'. באיזו זכות ממשמשת ובאה המרחפת על פנ

 המים בזכות התשובה שנמשלה כמים שנאמר )איכה ב( שפכי כמים לבך.

 

 

 לחנוכה תרנ"גשפת אמת 

ארוממך כי דליתני. כתב הרד"ק כי דליתני הוא לשון שפלות הבית לדוד. במזמור שיר חנוכת 

 וגם לשון התנשאות כמו דלה לנו. 

הוא צורך עלי' וכל הגלות הוא להעלות הנצוצי קדושה שנתפזרו  והענין הוא כי כל ירידת בנ"י

באלה המקומות וכ"כ דלותי ולי יהושיע. פי' כל הדלות שלי הוא לצורך הישועה. והוא ממש 

 כמו הדלי שיורד לעומק הבור ומעלה המים. 

ת לכן הוריד הקב"ה נשמות בנ"י להיות דולה מים מבורות עמוקים. ולכן כשיוצאין מכל מלכיו

 ומתעלין הנ"ק משם יש התחדשות ושמחה רבה. 

ובאמת בכל יום יש בירורים והעלאות נצוצות. ולכן אומרים בכל יום מזמור שיר חנוכת כמ"ש 

 האר"י ז"ל. והוא בפרט. וכשיש גאולה ממלכות הוא בכלל התחדשות רב. 

דרש וחושך זה וע"ש זה נק' חנוכה. כי אשב בחושך ה' אור לי. וגלות יון נק' חושך כמ"ש במ

יון. ולכן זכו לאור אחר הגאולה מתחת ידם. אשב בחושך הוא לעשות ישוב במקום החשכות 

עם ההולכים בחושך ראו אור כמ"ש במ"א ברמז הפסוק ושם דרך אראנו בישע אלקים. וכ"כ ה

 :. ולבוקר רנה כשנגמר הבירור כנ"לבערב ילין בכי הוא בעוד שלא נתברר הטובגדול. 
 

 

 י מסכת חגיגה דף יב/א תלמוד בבל

אמר רבי אלעזר אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד 

סופו כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים 

עמד וגנזו מהן שנאמר וימנע מרשעים אורם ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא שנאמר וירא 

טוב אלא צדיק שנאמר אמרו צדיק כי טוב כיון שראה אור שגנזו אלהים את האור כי טוב ואין 

 לצדיקים שמח שנאמר אור צדיקים ישמח.

 

 

 



 בראשית י"א פיסקה ב'

אמר שלשים ושש שעות שמשה אותה האורה שתים עשרה של ע"ש  רבי לוי בשם רבי נזירא

ושתים עשרה של ליל שבת ושתים עשרה של שבת כיון שחטא אדם הראשון בקש לגנזה, 

 חלק כבוד לשבת שנאמר ויברך אלהים את יום השביעי ובמה בירכו באור.

 

 

 פרק יד  -ספר תפארת ישראל למהר"ל 

כי האור הוא ל נבדל בלבד, לכך תקרא התורה אור אבל התורה שאינה נתלה בגוף והוא שכ

 נבדל לגמרי אינו נתלה בגשם.

 

 

 פרק ג משנה יד  -ספר דרך חיים למהר"ל 

, כי הדבר שיש בו האור הוא האור הוא המציאות הגמורהאור והזיו יש לו המציאות ביותר כי 

מפני שהחשך הפך נמצא ונראה עד שכל דבר נמצא ע"י אור, וכבר ביארנו כי החשך נקרא כך 

האור כי האור נותן המציאות לאחר והחשך הפך זה שכל אשר הוא בחושך לא נמצא ולא 

נראה והחושך שהוא הפך האור נקרא חושך שהוא לשון העדר שהוא הפך המציאות מלשון 

 ולא חשכת את בנך מלשון ואחשוך גם אנכי כמו שביארנו זה פעמים הרבה.

 

 

 המחבר  הקדמת -ספר דרך חיים למהר"ל 

ומה שאמר הכתוב כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחת מוסר הוא נגד מה שכתוב בכל 

כי מקום למען ייטב לך והארכת ימים ר"ל שיהיה לך הטוב הגמור ויהיה הטוב ההוא נצחי, 

כמו שאמרו  לעולם יצא אדם בכי טוב והוא האור ודברי מוסר נותנים האור הוא הטוב הגמור 

לאדם החיים שהוא אריכות ימים שהוא מסולק מן המיתה על ידי מוסר כמו שהתבאר, ואמר 

כי על ידי נר מצוה ותורה אור יגיע בה אל הטוב הוא האור הצפון לצדיקים, כי נר מאיר המצוה 

 התורה היא אור ואריכת ימים שהוא הנצחית וכו'. ויותר מזה התורה שהיא טוב לגמרי כי

 

 

 שפת אמת לחנוכה תרס"א 

איתא ברוקח כי הל"ו נרות דחנוכה מול הל"ו שעות שהאיר אור הגנוז בששת ימי בראשית 

ע"ש. א"כ נראה שנר חנוכה הוא מאור הגנוז והוא מאיר בתוך החושך הגדול זהו שרמזו 

ם וסתר עומד נגד זה האור כי העולם נק' הטבע שמאיר מסוף העולם ועד סופו שאין העל

שהוא מעלים ומסתיר האור. אבל אור הראשון הי' מאיר בכל אלה ההסתרות וגנזו לצדיקים. 

 וע"ז כתיב זרח בחושך אור לישרים. וכ' העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. 

ו עיניהם של ואותו הדור בימי יון הרשעה הלכו בחושך כמ"ש חז"ל וחושך זה יון שהחשיכ

ישראל. ומ"מ אותו הדור מסרו נפשם והלכו בעבודת השי"ת גם תוך החושך. לכן זכו שהאיר 

 להם מאור הגנוז ונשאר הארה מזה האור לימים השפלים בכל שנה ושנה. 

וכל עובד ה' צריך לשמוח בימים הללו שיש בהם הארה מאור הגנוז בעבודת השי"ת שכן 

 חנו תורת ה' וחוקיו ונרות חנוכה מביאים זכירה:עיקר כוונת הרשעים הי' להשכי


