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.  ימין הוא בחינת החסד ומקור השפע, הקדושי הזהר "עפ
" אויבתרעץ' ימינך ד, בכחנאדרי' דימינך ", כתוב בתורה

.הוא אמונה ומסורתימין ." רוממה' עושה חיל ימין ד' דימין ", ובתהילים
.  כלומר דרך החכמה והשגה, הוא ידיעה וחידוש, מאידךשמאל 

בשלימות אבל הכלל הוא שצריכים להכליל את השמאל בימין  ' צורך בימין ושמאל בשביל לעבוד את דיש 
.ובדרך קו אמצעי שמאחד ימין ושמאל בדרך שהימין ישלוט

חכמתו  , כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, אומרדוסאבן חנינארבי "כתוב בפרקי אבות ' גבפרק 
ימין  כי יראת חטאו הוא בחינת " מתקיימתאין חכמתו , מתקיימת וכל שחכמתו קורמת ליראת חטאו

.  על חכמתו' ויש צורך להשליט את יראת ד, וחכמה בחינת שמאלואמונה 
למשל אם מוסרים חכמת האטום לאנשי  , אז נעשה הרס וחרבן', מוסרים חכמה למי שאין יראת דאם 

.הרי זה עלול להביא אסון כידוע, בלי מוסריותבליעל

י שהמכבים מסרו את נפשם בחירוף למען קיום  "נעשה נס גדול ע, ה בכסלו בזמן בית המקדש השני"בכ
. זהו בחינת שליטת הימין על השמאל, התורה הקדושה ולקדש שם שמים בעולם

כלומר בלי  , "להרעהמה חכמים ", להשתמש בחכמה כפי שכתוב בירמיהו, הלכו בדרך השמאלהמתייוונים 
היא להקדיש ולהדגיש את דרכינו  , ולכן דרך הקדושה, נשאר הרס הדעת והקדושה', אמונה ובטחון בד

י לימוד התורה ובפרט לימוד פנימיות התורה שהיא  "וע' יתבאמונה שלימה שהיא קיום מצוות השם 
!נצחיםאז עם ישראל חי וקיים לנצח , לימוד הקבלה בדרך מורינו הקדושים

כי מצד הימין מגיע החנוכיהל התחיל להדליק את נר ראשון של חנוכה בצד הימין של "הסולם זצבעל 
ויש צורך תמיד למשוך מימין על השמאל " יבנהחסד עולם "כמו שכתוב , שפע של חסדים והא המקור 

.לסוףהחדש שהוא שני הנר אבל להדליק קודם את , החנוכיהל וביום השני הדליק בצד השמאלי של "כנ

י שקבל את החסדים מימין  "ובדרך הזאת הוא הדליק מימין לשמאל בכדי שהשמאל יתקדש בחכמתו ע
השמאלובכך שליטת הימין על 

.להדליק נר חנוכהוציונואשר קדשנו במצוותיו , להינו מלך העולם-דני א-ברוך אתה א
.בימים ההם בזמן הזה, שעשה נסים לאבותינו, להינו מלך העולם-דני א-ברוך אתה א

.שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, להינו מלך העולם-דני א-ברוך אתה א

שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן  , ועל הנפלאות, ועל הניסים, על התשועותמדליקיןהנרות הללו אנו 
,  ואין לנו רשות להשתמש בהן, וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם. הקדושיםכהניךידי -על, הזה

.ועל נפלאותיך ועל ישועותיךניסיךעל , כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, אלא לראותן בלבד


