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  חנוכה

  כל המועדים בטלים חוץ מחנוכה ופורים

  : "קבעום ועשאום לימים טובים בהלל והודאה".1בלשון הגמרא –ענינם של ימי חנוכה הוא 

ואף שישנם ימים טובים נוספים שבהם ישנו העניין ד"הלל", וכמו שכתב אדמו"ר הזקן בסידורו "אלו ימים 

ושתי לילות ראשונות של פסח, שני ימים של שבועות, תשעה שגומרים בהם את ההלל (בגֹולה): שני ימים 

ישנו עילוי מיוחד ב"הלל"  –ימים של חג הסוכות עם שמיני עצרת, שמונה ימים דחנוכה, והסימן הוא בבט"ח" 

  דימי חנוכה: 

 "ימי -הענינים דחנוכה  שניענין ה"הלל" דימי חנוכה קשור עם נס השמן (הדלקת הנרות), כידוע בנוגע ל

שהענין ד"ימי שמחה" נקבע על הנס דנצחון המלחמה, והענין ד"ימי הלל" נקבע  -חה" ו"ימי הלל" שמ

  .2על הנס דפך השמן) (בעיקר

 ש"הנרות הללו אינן בטלין -והנה, בנס דפך השמן (שעליו נקבע ענין ה"הלל") מצינו ענין נפלא ביותר 

  .הגלות וכה) בטלות בזמןשנרות המקדש (הסיבה דנרות חנעל פי  אף -, וזאת 3לעולם"

"רבי לא  4כלומר: ישנו כלל שהֶמסּוָבב אינו יכול להיות חזק יותר מאשר הסיבה שהביאה אותו, ובלשון הגמרא

הלוקח יהיה יותר מאשר אצל  שלא יתכן שאצל -שנה ר' חייא מניין לו", וכידוע הדוגמא הפשוטה לדבר 

לא יתכן שנרות חנוכה  ,בת נרות המקדש, הרי לכאורהמכיון שנרות חנוכה באות בסי - פי זה המוכר. ועל

בטלו זמן קצר (לפי  , נרות המקדשעל פי כן (הֶמסּוָבב) יהיו בתוקף יותר מאשר נרות המקדש (הסיבה). ואף

  ".אינן בטלין לעולם" ,נצחיים הם במשך כל זמן הגלות -ערך) לאחרי המאורע דנס חנוכה, ואילו נרות חנוכה 
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 ויתירה מזו: גם לעתיד לבוא, כאשר כל המֹועדים בטלין, הנה ימי חנוכה (ופורים) לא יִָבְטלּו, כדאיתא

  .5במדרש

מלבד  ,שכולם יִָבְטלּו לעתיד לבוא -וזהו העילוי דימי חנוכה לגבי שאר כל המועדים (שיש בהם ענין ה"הלל") 

  .ימי חנוכה שהם נצחיים, גם לעתיד לבוא

 שלום, אלא שמפניו לא שיבטלו לגמרי חס -דות שהפירוש דכל המועדים בטלים הוא בואר אמנם בחסי[מ

על  אף עוצם הגילויים שיתגלו לעתיד לבוא, הנה גילוי והארת המועדים תהיה בבחינת "ַׁשרגָא בטיהָרא". אבל

ימי כן  שאין אומרת התורה שכל המועדים בטלים (יהיה ביאור הדברים ככל שיהיה), מה כל סוף , סוףפי כן

  ישארו בתקפם (ולא באופן דשרגא בטיהרא) לעתיד לבוא]. -חנוכה 

  

  קטע משיחת ש"פ מקץ, מבה"ח טבת, שבת חנוכה, רשימת השומעים בלתי מוגה. 
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