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:שאל:ה כשאנו מס�כלים בנר חנוכה, מה צריך לחשוב ועל מה צריך לה�ת
בונן, איזה אור אנו מקבלים?

תשוב:ה: השאלה היא גם מעניינא דיומא של החודש וגם עניינא דיומא 
שעליו דיברנו. הרי כידוע מאוד בדברי רבו�ינו וכפי שמבואר בבני 
יששכר, שבאור של נר חנוכה מ�גלה האור הגנוז לצדיקים לע�יד 

לבוא, ולכן חנוכה הוא אור דלע�יד לבוא שעליו נאמר בעומק 
מאמר חז"ל שהזכרנו קודם: עמד וגנזו לצדיקים לע�יד 
לבוא. לכן הפך שמן שהיה ח�ום בחו�מו של כהן גדול 

היה גנוז, וכאשר מצאו או�ו והדליקוהו – ה�קיים בו אור 
צדיקים ישמח. נס חנוכה ה�גלה ע"י בני חשמונאי שמסרו א� 

נפשם להילחם, הם היו מיעוט כנגד הרוב היוונים. שלא היה שום 
אפשרו� בדרך טבע להינצל, כלומר כל מעשיהם היו במסירו� נפש, 

נפש – רצון. עומק האור של חנוכה הוא ביטול הרצון העצמי ואז 
מ�גלה רצון הבורא. זה העומק של נס פך השמן, דבר שמ�גלה בו עצמו� 

מ�גלה צמצום, דבר שמ�גלה בו שמחה – מ�גלה ה�רחבו�. מפך שמן 
אחד קטן ח�ום בחו�מו של כהן גדול, דלק שלמונה ימים. השמחה היא 
גופא עומק שורש הנס. במילה חשמונאי יש או�יו� שמח, ישמח. המילה 

הזו מורכב� מה�יבה 'אין ישמח'.
שאל:ה: מהו הקשר בין אין לבין האור דלע�יד לבוא?

תשוב:ה: מדרג� העולם דידן יסודו הוא שלא לשמה, לגרמיה, ואז כשאדם 
הראשון וחוה אכלו מעץ הדע� כל קומ� האדם נפלה ממדרג� לשמה 

למדרג� שלא לשמה. עוה"ב נאמר בו למעני למעני אעשה למען הבורא 
י�"ש. מצוו� שאדם עושה שלא לשמה הוא מקבל שכרן בעולם הזה, 
מצוו� שאדם עושה או�ן לשמה – הוא מקבל א� שכרן לעולם הבא.
שאל:ה: גם בעוה"ב שיש רק גילוי של אין, אבל יש צדיקים נהנים מזיו 

השכינה, זו הנאה, זה לכאורה ג"כ 'אני'?
תשוב:ה: ההנאה היא מעצם הביטול, לא ב'אני'. עצם הביטול הוא גופא 

ההנאה.
שאל:ה: אבל סוף כל סוף יש אני?

תשוב:ה: יש אני, יש אין, ויש למעלה מהאין שזה כבר למעלה מ�נוע� הבי

טול. מי שרוצה יעיין במכ�ב מאליהו סוף חלק א' מאמר הוויה והשגה, שם 
נ�בארו הדברים בבהירו�.

:שאל:ה אם יש שמחה בחנוכה, א"כ למה מצינו לשונו� של שמחה רק בפות
רים ולא בחנוכה?

תשוב:ה: בחנוכה השמחה היא מצד מה שע�יד לה�גלו� לע�יד 
לבוא ועכשיו מ�גלה מעט של הדבר. פורים היה הצלה שיצאנו 

משיעבוד של אחשוורוש מגזרה של ממוו� לחיים, ולא יצאנו 
בשלמו� כמו שאומר� הגמרא 'אכ�י עבדי אחשוורוש 

אנן', אבל מהגזרה של ממוו� לחיים – זה יצא לפועל 
באופן גמור. אור של חנוכה הוא אור שלע�יד לבוא, ועכשיו 
יש לנו ממנו רק ה�נוצצו� בלבד ולא עיקר הגילוי השל האור. 
ולכן עיקר השמחה שמ�גלה בחנוכה היא רק ניצוץ של השמחה 

דלע�יד לבוא ולא השמחה שלע�יד לבוא; היא ��קיים לע�יד לבוא 
ועליה נאמר 'כי בשמחה �צאון' – גאולה שיוצאים מן הגלו�.

שאל:ה: האם גם כשמס�כלים בנר שב� זה כן?
תשוב:ה: נגדיר בקצרה. שב� זה מדין מנוחה, עולם הבא זה יום שכולו 

שב� מנוחה דלע�יד לבוא. שב� של עכשיו של מעין עולם הבא, זה מנוחה 
חלקי�. לעומ� זא� ההשגה של נר חנוכה זה מדין האור שלע�יד לבוא, 

והאור שיש לנו עכשיו הוא אור חלקי. חוזרים שוב: שב� הוא במדרגה 
של מנוחה, עולם הבא הוא מנוחה שלמה ושב� של עכשיו היא מנוחה 
חלקי� מעין עולם הבא, יום שב� מנוחה; אור של חנוכה זה מעין האור 
דלע�יד לבוא, ועכשיו מאיר אור חלקי. מדין הנר שב� הגמרא מגדירה 

א� זה )במסכ� שב�( שהוא מדין 'שלום בי�ו', שלום בי�. ועוד אומר� 
הגמרא, אדם שיש לו מעו� לקנו� נר אחד והוא יכול לקנו� או נר לכבוד 

שב� או נר חנוכה – אומר� הגמרא נר שב� עדיף משום שלום בי�ו. 
מבואר בגמרא שההדלקה של נר שב� הוא מדין שלום. בהגדרה הדקה: 

עולם הבא הוא מדין שלם, היום מעין עולם הבא של שלום, שלום זה שנים 
שמצורפים יחד כראוי; שלם זה אחד שלם. אז גם נר שב� הוא מעין עולם 
הבא, עולם הבא זה מדרגה של שלם, מען השלם זה שלום – שנים שדרים 

יחד באחווה ורעו�




