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"הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים"
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הרב נועם צחור
נר שני של חנוכה

הנה אנו בעיצומם של ימי החנוכה "על הניסים ועל הפורקן" צריכים אנו להעמיק חשוב על הנס שיש בכל
משפחה ומשפחה בישראל ואין בעל הנס מכיר בניסו .דורנו מצוי במשבר חינוכי הולך וגדל עד כי נדמה שתרבות
יוון נוגסת בכל פינה .וכיצד נידע לעמוד בפרץ?
מצינו נאמר בגמרא ]שבת כ"ג[ אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים ת"ח.
ויש צורך לברר עניין זה שהרי יודעים אנו ששלומי אמוני ישראל ברובם מדליקים נרות של שבת ,ובודאי
מדליקים נרות חנוכה ,גם אלו שרחקו מהקפדה בקיום במצוות
ואם כן היינו צריכים למצוא רבבות מישראל כן ירבו תלמידי חכמים ,והמציאות אומרת ההיפך.
אלא ,שראשית ניתן לבאר שעצם הדלקת הנר אינה בגדר סגולה שפועלת מצד ההבערה של הנר ,אלא שיש
צורך במגמה נוספת שממנה תצמח סגולת הנר לילדים.
ידוע הוא ומפורסם כי נ"ר בגימט'  250וכתב רבנו האר"י שרומז בזה לג' ייחודים שיש בנר חנוכה ובנר שבת.
וכך למדנו מרבנו כ"ק האדמו"ר זיע"א עומק עניין זה של הרגיל בנר וכו'.
ולהקדים ,ידוע שיש עולמות אבי"ע שנבראו אחר הקלקול וכל ענינם עולם התיקון.
ובכל עולם ועולם מאיר בו שם ה' ב"ה.
באצילות הקדוש – שם הויה במילוי – ע"ב
בבריאה שם הויה במילוי – ס"ג
ביצירה שם הויה במילוי – מ"ה
בעשייה שם הוי במילוי ב"ן.
והנה ,נאמר בפסוק "נר ה' נשמת אדם" ,ובפסוק אחר מצאנו נאמר "כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחת
מוסר" ,ועוד נאמר "נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי".
והקשרם הוא לנרות חנוכה ונר השבת ]כמובא בשם רב הונא[ לענ"ד.
וביאור הדברים:
נ"ר הוא מילוי שם הוי"ה בג' שמות
שם הוי"ה ושם אהי"ה.
שם הוי"ה ושם אלהי"ם
שם הויה ושם אדנ"י.
יחדיו עולים נ"ר.

והנה אמר הפסוק באיוב "מבשרי אחזה אלוה" ,כלומר שבאדם יש צל"ם ודמות בוראו – היינו בשל הצמצום של
אורו יתברך אור א"ס ,קיבלנו דמות וצורה ,מה שאין כן בבורא יתברך שאין לו דמות הגוף ואינו גוף ,אלא בשל
הצמצום התגשם האור ומתגלה בחיצוניותו.
ומה שאמר הכתוב "נר לרגלי דבריך" הנה רומז הוא לרגלים שבאדם שהם מרמזים על מידות נצח והוד ,היינו
מלמטה למעלה ,ונר מצווה רומז למצוות עשה שהם חסד ,ומצוות לא תעשה בגבורה ,ותורה אור רומז
לתפארת..
אם כן יש לנו מידות הוד נצח תפארת גבורה חסד .שש מידות תחתונות שהם פרצוף שלם המכונה זעיר אנפין
שהוא הזכר המשפיע אל המלכות היא הנוקבא] ,מלכות[ בזמנים הידועים כי אין זווגם וייחודם באופן תדיר.
ומה שהפסוק "ודרך חיים" רומז למידות בינה וחכמה כי הם הנותנים חיים למידות התחתונות היינו מחסד ועד
יסוד] ,ז"א[ והוא הנותן למלכות ]שמים[ משפע שקיבל ,אם כן יש לנו תשע ספירות ]מידות[
מלמטה למעלה על הסדר הזה  :מלכות ,יסוד ,הוד ,נצח ,תפארת ,גבורה ,חסד ,בינה ,חכמה.
ואיל הכתר מידת הראש והעליון הוא בחינת "תוכחת מוסר" בהיות הכתר רחמים גמורים המשפיע ללא הפרש
והבדל כי "דרכו של הטוב להיטיב" ,הוא מוסר גדול על החובה להיות האב והאם משפיעים מוסר ודרך חיים
באהבה ללא הגבלה ,וגם כשיש צורך לחנך הרי זה ברחמים גמורים אמנם לעיתים בהסתר ובפנים צהובות ,אך
הלב מלא אהבה.
והנה ג' פסוקים אלו ירמזו לנר שבת ונר חנוכה,
והם דברי רב הונא ]לענ"ד[ הרגיל בנ"ר הכוונה היא למי שרגיל להיות מרכבה לשכינה הקדושה בחיי המעשה,
ומדריך את בני ובנותיו בדרך הישר כפי שאמרה התורה ונביא ישראל וחכמי הדורות,
כי אז הוא רגיל לייחד עצמו בעולמות התיקון ,במעשה ממש ,ובודאי בניו רואים את מעשיו ועושים כמותו בחינת
"ברא כרעיה דאבוה".
לכן מכוח הנהגותיו על דרך חיים ]שרומזים לאבא ואמא[ חכמה ובינה תוכחת מוסר שמעבירים את השפע אל
בניהם ]שש מידות תחתונות[ וההשפעה הזו היא גם על זעיר אנפין שלומד מדרכם מעביר משלו אל המלכות
]נוקבא[.וממילא מדוגמא אישית זו בודאי יגדלו ילדיהם ת"ח.

2

