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לא מוגה

הרב נועם צחור
נכתב ע"י התלמידים

ידוע כי בריאת העולם היה על ידי שם מ"ב ]אבגית"ץ[ וכבר מפורסם כי שם זה הוא בעל שש
מילים ובשבעה משפטים ]כמופיע בסידור[.
וכתב בהיכלות רבה ז' אלה שמותם של
שומרי פתח היכל השישי .והיכל זה השישי
הוא היכל החסידים ,והוא היכל המעולה על
כולם.
ולמעלה מפתח זה ההיכל אברהם ע"ה לימין
ה' יתברך ,לפתח אחר יושב יצחק ע"ה ,לפתח
אחר יושב יעקב וי"ב שבטים ,ובזמן שישראל
בצרה נעורים ג' אבות ומתחננים.
היכל השביעי ,יש שם עמוד אחד מד'
מראות ,לבן ואדום וירוק ושחור ,וכשעולות
הנשמות מי שראויה בלבן עולה דרך שם ,ומי
שראויה לאדום ומראה אחרת כל נשמה כפי
מעלתה ,וכל ההיכלות הם למדור ,אבל זה
השביעי אינו למדור רק לעבור בו ולעלות
להיכלות אחרות.
והנה כבר למדנו כי שם אבגית"ץ הוא סוד
החס"ד העליון ,והשם השביעי שבו
שקוצי"ת ,מלכות שביצירה ,ללמדנו שכל
יהודי הוא בחינת בן מלך ,ובהיותו מוכתר
בכתר עליון "בני בכורי ישראל" לכן ,עליו
ליצור ביום זה ז' בכסלו ,יצירות רבות ככל
שיש בידו ,והוא שאמר הכתוב "לא תהו
בראה לשבת יצרה".

ואינו דומה ישיבתו של אדם ומורא שמים
על פניו ,לישיבה כשאין מורא שמים וכו' ,על
כן יחנך את עצמו ואת בני ביתו להיות
עומדים ביצרם ומתגברים עליו ובפרט
בברכת "אשר יצר" בכל עת שעושה את
צרכיו ,כי לאדם שני יצרים "וייצר את האדם
עפר מן האדמה" ויש לו נטייה היפך רצון ה'
ח"ו.
על כן ירגיל את עצמו לזכור את החס"ד
שעשה איתו השי"ת כבר בבוקר זה
כשהתעורר משנתו ,וראה את עצמו ואת בני
ביתו בבריאות הראויה.
והוא רמוז לנו ביום הזה "שביעי בכסלו" ר"ת
שי"ח ,ואותיות פנימיות קמ"ג ח"י א"ל
שכולם יורו על החסד הגדול שמעורר עליו
האדם בתפלה ,ובברכות שהם עיקר ההודאה.
ומי שמרגיל עצמו להודות על כל ענין ודבר
לבטח יתמלא שמחה גדולה בראותו בשפע
האור והקדושה שיבוא אליו מנרות חנוכה
שעיקרן הלל והודאה.

