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  ב"ה

  שבת חנוכה

 פורים ברעש חנוכה בחשאי

ופורים, הגם ששניהם הם ענין של "פרסומי ניסא", חלוקים ביניהם בכך, שפורים נחוג ברוב עם, ה חנוכ

 .בחנוכה לא מצינו כל ענינים אלו ה שאין כן"ברעש גדול" ובשמחה יתירה, מ

הדלקת נרות חנוכה נעשית , ש1ה"שטימצינו אמנם מנהג במקומות שונים ובמדינות שונות, ו"נהרא נהרא ופ

ואדרבה: כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר סיפר, . 2נשיאינו לא נהגו כן ברוב עם וכו'. אבל אצל רבותינו

 .רצון-שכאשר מישהו שלא מבני הבית נכח בעת הדלקת נרות חנוכה, לא היתה שביעות

בואר שהיום טוב דפורים צריך להיות המעל פי לא שמעתי בפירוש, אבל בדרך אפשר יש לומר  -טעם הדבר 

והטעם לזה, מכיון שכל הענין ". ביין: "חייב איניש לבסומי בפוריא", ומפרש רש"י": 3ביין, כדאיתא בגמרא

 .4ןעל  ידי יין. הן ההתחלה, והן הסוף של מפלת המן ונצחון מרדכי וישראל, היו ביי הדנס פורים הי

מאי חנוכה", ועל זה " 5שמן, כיון שהנס היה בשמן, וכדאיתא בגמראמה שאין כן בחנוכה קבעו את היום טוב ב

בפך השמן, ולכן קבעו את היום טוב בשמן. גם את ברכת הניסים מברכים על הדלקת  המסופר מעשה הנס שהי

 .השמן

הוא העלם לגמרי;  –מצד עצמו . 6וביאור החילוק בין יין ושמן: יין ענינו גילוי ו"רעש", ושמן ענינו העלם

הרי "מצוה מן המובחר" והידור שלא  –אפילו כשמדליקים אותו, שעל ידי זה פועלים בשמן את ענין הגילוי ו

 .שום רעש, אלא השמן ידלק בניחותא ובחשאי, כיון שכללות ענינו הוא העלם היהי
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  צה), שו"ע או"ח סתרצ"ה ס"ב, סי' יעבץ ועוד.וכן הוא ג"כ בא"ח (הובא בב"י סי' תר
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 ויש לומר שזהו הטעם שלהדלקת נרות חנוכה לא נהגו לעשות פרסום ברוב עם וכו', מכיון שכללות הענין

 .דחנוכה הוא ענין השמן שענינו העלם, ואפילו הגילוי שבו הוא בניחותא

, 7ורי זהביובן על פי המבואר בלבוש ובט –וביאור הטעם בפנימיות שפורים הוא ברעש וחנוכה הוא בחשאי ...

ה שהחילוק בין פורים לחנוכה הוא, שבפורים היתה הגזירה על הגוף (גשמיות), ובחנוכ, 8ומובא במאמרי דא"ח

 ענין רצונך", שזהו מחוקי היתה הגזירה "להעבירם –היתה הגזירה על הנשמה (רוחניות). וברוחניות גופא 

 .של דקות ברוחניות גופא

וכו', שהן מצוות  10"משלוח מנות איש לרעהו" והמצוות דפורים הם, 9ולכן פורים שייך יותר לענין המצוות

קא בדבר שהגוף יכול להנות ממנו, ועד שיש דעה שאפילו הקשורות עם הגוף, והמשלוח מנות צריך להיות דו

 .11בבשר חי אי אפשר לצאת ידי חובת משלוח מנות

כיון שהם , 12"מה שאין כן בנוגע לנרות חנוכה אומרים "הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהן

 .קשורים עם רוחניות

בוער ברעש יותר, מה שאין כן חומר  רי הואה ידוע, שכאשר דבר בוער, הרי ככל שהחומר הוא מגושם יותר

 .כי הרעש הוא מצד ביטול הישות –דק דולק ללא רעש. וטעם הדבר 

 .13בחשאי –שבפורים השמחה היא ברעש, ובחנוכה  –יובן החילוק בין פורים לחנוכה  ועל פי זה

 :וההוראה מהענין האמור בנוגע לעבודה במשך כל השנה היא, 14יש לקחת הוראה מחנוכה על כל השנה

העבודה צריכה להיות שלא ברעש, אלא בחשאי, כלומר, שמלכתחילה אין נותנים מקום למנגד. המצוה היא 

כדי להאיר גם את החושך שמבחוץ, אבל, לא באופן של מלחמה, אלא על  , אמנם להאיר "על פתח ביתו מבחוץ

ובפרט , 15""מעט אור דוחה הרבה מן החושך –האור הפנימי, ובדרך ממילא  ידי שמוציאים החוצה את
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  הרי קבלה זו עצמה התבטאה בענינים של קיום המצוות (מהנחה בלתי מוגה). –
  אסתר ט, כב. 10 
  תרצה.ראה פמ"ג או"ח סו"ס  11 
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  ילה לא שייך שיהי' מנגד, וזוהי סיבת העדר הרעש בשמחת חנוכה (מהנחה בלתי מוגה).נעלה ביותר, שלמעלה מהעולמות, שבזה מלכתח
-' חדובפרט מיום השמיני דחנוכה, שהוא בדוגמת יום השמיני למילואים, שענינו נמשך גם לאחר ימי המילואים, דלא כשבעת ימי המילואים שענינם הי 14 

ך את הנרות", שהדלקת הנרות היא עבודה שהיתה נעשית בביהמ"ק בכל יום ויום, דלא כקרבנות "בהעלות –פעמי. וכמודגש גם בקריאת התורה דיום זה 
  פעמי (מהנחה בלתי מוגה).- שהו"ע חד –אודותם קורין בתורה בשאר ימי החנוכה  –הנשיאים 

  ראה תניא פי"ב. חובת הלבבות שער יחוד המעשה פ"ה. 15 



תוספת אור בכל יום, עד לנר השמיני שהוא תכלית האור, שעל ידי זה " כשההדלקה היא באופן ד"מוסיף והולך

  .16""ולילה כיום יאיר הפועלים שיהי

  קטע משיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה,

 .314תו"מ ה'תשט"ז ח"א ע' 

 

                                                            
  תהלים קלט, יב. 16 


