
ליקוטי הלכות

אורח חיים, הלכות סעודה, ה׳:כ״ג

ַעל-ִּפי ַהַּנ"ל ְמֹבָאר ֶׁשָּצִרי� ָּכל ָאָדם ְלַכֵּון ַּדְעּתֹו ָּתִמיד ִּבְפָרט ְּבֵעת עֹוְסקֹו ְּבתֹוָרה

ּוִמְצוֹות ֶׁשִּיְהֶיה ִנְמָׁש� ָעָליו ַהֶהָאָרה ֵמַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשעֹוֵסק ָּתִמיד ְלעֹוֵרר

ּוְלָהִאיר ָׁשְרֵׁשי ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ַעל-ְיֵדי ָעְסקֹו ַּבּתֹוָרה ַּכַּנ"ל, ִּכי ֶזה ָידּוַע ּומּוָבן

ַלֹּכל ֶׁשַאף-ַעל-ִּפי ֶׁשַהַּצִּדיק עֹוֵסק ְלָהִביא ֶהָאָרה ְוִהְתעֹוְררּות ֲאִפּלּו ְלפֹוְׁשֵעי

ִיְׂשָרֵאל, ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ְּבַוַּדאי ְצִריִכין ָלֶזה ַּגם ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ֵמָהָאָדם ַעְצמֹו

ִּבְבִחיַנת ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ ַּכָּידּוַע. ְוָכל ַמה

ֶּׁשָהָאָדם ְמַכֵּון ַּדְעּתֹו ָלֶזה ְּביֹוֵתר ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְּביֹוֵתר ְּבַוַּדאי ִנְמָׁש� ָעָליו ֶהָאָרה

ְּביֹוֵתר ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ָלׁשּוב ַלה' ִיְתָּבַר� ִּבְׁשֵלמּות. ִּבְבִחיַנת ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי.

ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשֲאִני חֹוֵתר ְועֹוֵסק יֹוֵתר ְלַחֵּבר ֶאת ַעְצִמי ְלדֹוִדי ֶׁשהּוא ֶהָאַרת ַהַּצִּדיק

ָהֱאֶמת ִמֹּׁשֶרׁש ִנְׁשָמִתי ֶׁשַּבּתֹוָרה ַּכַּנ"ל, ְּכמֹו ֵכן ּדֹוִדי ִלי, ַהְינּו ְּכמֹו ֵכן מֹוִסיף

ְוהֹוֵל� ַהַּצִּדיק ְלָהִאיר ִּבי ְּבתֹוֶסֶפת ֶהָאָרה. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה

ְּבָכל ָאָדם ְּבָכל ּדֹור ֶׁשְּצִריִכין ְלַכֵּון ֶׁשַעל-ְיֵדי ִמְצַות ַהַהְדָלָקה ַהְּקדֹוָׁשה ַהֹּזאת

ַיְמִׁשי� ַעל ַעְצמֹו ַהֶהָאָרה ִמֹּׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו ֶׁשַּבּתֹוָרה ֶׁשְּמִאיָרה ְּבתֹו� ְּכַלל ִנְׁשמֹות

ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשִרים ַעל-ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת. ֶׁשֵּמַהֶהָאָרה ֹזאת

ִנְדָלק ּוֵמִאיר ֵנר ֲחֻנָּכה ַהָּקדֹוׁש. ְוַעל-ְיֵדי ֶׁשְּמַקְּיִמין ִיְׂשָרֵאל ִמְצָוה ֹזאת ְּבָכל ָׁשָנה

ִנְמָׁש� ַעל ָּכל ֶאָחד ֶהָאָרה ַהֹּזאת ַעל-ְיֵדי ֶׁשעֹוֵסק ְלַהְדִליק ּוְלָהִאיר ַעל ַעְצמֹו

ֶהָאָרה ַהֹּזאת ַעל-ְיֵדי ִמְצָוה ֹזאת, ִּכי ֶזהּו ְּבִחיַנת ֹּתֶקף ַהֵּנס ֶׁשל ֲחֻנָּכה ִּבְכָלִלּיּות

ֶׁשָהָיה ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ְוכּו'. ְוֵכן ַנֲעֶׂשה ַהֵּנס ִּבְפָרִטּיּות ְּבָכל ָׁשָנה ְּבָכל ָאָדם ֶׁשְּבָכל

ַּפַעם רֹוִצים ְלִהְתַּגֵּבר ְּבִחיַנת ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ְיֵון ְמצּוָלה ְוֵאין

ָמֳעָמד ְוכּו'. ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלַבְלֵּבל ּוְלַבֵּטל ֶאת ָהָאָדם ְלַגְמֵרי ֵמֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַר�

ְּכֵדי ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת� ּוְלַהֲעִביָרם ַעל ֻחֵּקי ְרצֹוֶנ�. ְוַעל-ְיֵדי ְּגדֹוֵלי ֻמְבֲחֵרי

ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָהָיה ָאז ִהְכִניעּו אֹוָתם ְּבַגְׁשִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ִּכי ַּגם ַמְלכּות
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ָיָון ָהְרָׁשָעה ְּבַגְׁשִמּיּות ָּכל ֹּכָחם ִויִניָקָתם ָהָיה ַעל-ְיֵדי ֶׁשִהְתַּגְּברּו ַעל ָּכל ֶאָחד

ִמִּיְׂשָרֵאל ַהְמִניעֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ִמְּבִחיַנת ְיֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ְוכּו' ַּכַּנ"ל. ּוְגדֹוֵלי

ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ָאז ִהְכִניעּום ּוִבְּטלּום ַעל-ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ּתֹוָרָתם ְוכּו' ַּכַּנ"ל ְוֹלא ַּדי

ֶׁשִהְכִניעּום ַאף ַּגם ָקְבעּו ַהֵּנס ְלדֹורֹות ְוִצּוּו ָעֵלינּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה ְּבָכל ָׁשָנה.

ְלהֹורֹות ֶׁשִהְמִׁשיכּו ָעֵלינּו ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ְוִתּקּון נֹוָרא ָלֶנַצח ַעד ֶׁשָּכל ֶאָחד

ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ָיכֹול ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה ַהָּקדֹוׁש ְּבֵביתֹו ֶׁשַעל-ְיֵדי

ֶזה ַמְמִׁשי� ַעל ַעְצמֹו ֶהָאַרת ַהּתֹוָרה ִמָּׁשְרָׁשּה ֶׁשִּנְמָׁש� ַעל-ְיֵדי ַצִּדיֵקי ֱאֶמת

ֶׁשְּבָכל ּדֹור ֶׁשַעל-ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ָלׁשּוב ַלה' ִיְתָּבַר� ּוְלָהִׁשיב ֲאֵחִרים ִּבְתׁשּוָבה

ֶׁשַעל-ְיֵדי ֶזה עֹוֶלה ַהָּכבֹוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת אֹור ּוַמְׁשִלים ֶאת ַהִּיְרָאה ְוכּו'. ֶׁשָּכל ֶזה

הּוא ְּבִחיַנת ִמְצַות ֵנר ֲחֻנָּכה ַּכַּנ"ל:


