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 ת מאמר ב' אות י'()מאמרי חודש כסלו טבכתב בספה"ק בני יששכר 
, אשר יםמדווז"ל: מרגלא בפומייהו דרבנן רבותינו כת הק

ודת עקרים ועקרות כעין ראש בחנוכה יש מקום לעורר פק
ביום האחרון הנקרא בפי כל ולה הנה לדעתי עיקר הסג השנה,

 . ע"כ. "וכה"זאת חנ

לפקידת וגלים סמלתת כמה טעמים מדוע ימי החנוכה  ראהנו
מצות הדלקת נרות חנוכה, וכן כל שאר עקרות, האחד, 

המצוות שמדברי חכמים, אף על פי שאינן מן התורה, בכל 
זאת אצל הקב"ה מעלתן גדולה כאילו הן מצוות מן התורה, 

אל יאמר  :"ט(פרשת נשא סימן כ)א וכמו שכתוב במדרש תנחומ
אדם, אינני מקיים מצוות חכמים, הואיל ואינן מן התורה. 
אמר הקדוש ברוך הוא, ָבַני, אין אתם רשאים לומר כך, אלא 
 כל מה שגוזרים עליכם חכמים, תהיו מקיימים, שנאמר

ועשית על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך "
ן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". וכל כך תעשה, לא תסור מ

ותגזר אומר : רלמה? שאפילו אני מסכים על דבריהם! שנאמ
ויקם לך". תדע לך, שהרי יעקב אבינו בשעה שברך את מנשה 

וישם את אפרים לפני מנשה", ם? "ואפרים, מה כתוב ש
לפני הגדול מנשה, וקיים הקדוש הקדים את הקטן אפרים 

ברוך הוא את גזרתו של יעקב. אימתי? בקרבנות הנשיאים 
שזכה והקריב שבט אפרים תחלה, שנאמר: "ביום השביעי 
נשיא לבני אפרים", ואחר כך: "ביום השמיני נשיא לבני 

 ."מנשה

נמצא כי ביום השמיני בו קוראים על נשיא של מנשה והלאה, 
מתעורר כוחם של חכמים שמה שהם גוזרים כאן למטה 

כיון שמפתח של עקרות בידי ומ הקב"ה מקיים שם למעלה.
הנשגב הכח הנורא ורר הקב"ה, אולם ביום זאת חנוכה מתעו
 ,למעלה םב"ה מקיים ששמה שגוזרים החכמים כאן למטה הק

כח גדול של פקידת יום שמיני של חנוכה מתעורר ב לכן
 .עקרות

העובר על דברי חכמים חייב  , כל)ד:(טעם שני, מובא בברכות 
יים קוהמממידה פורענות דאי שמרובה מידה טובה בווה. מית

אין לו ש הרי מיולחיים, ה תאת דברי חכמים זוכה להיפך ממי
וכה המקיים דברי חכמים זו )נדרים סד:(מת ילדים חשוב כ

  רא חי על ידי שזוכה לילדים. קילה

כמו , צדיקמתעורר כוחו של יוסף החנוכה טעם שלישי, 
ששמו של יוסף עולה  ,(פרשת מקץ)בספר מגלה עמוקות שמובא 

( וכן עולה כמנין "אנטיוכס" עם 516בגימטריא "מלך יון" )
הכולל ללמדך שיוסף הצדיק ומלכות יון עומדים זה לעומת זה 

 בכוחות הקדושה והטומאה. 

כתב רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע בספרו פוקד עקרות והנה, 
ושורש עמלק הוא להמשיך כח זוהמא זו ...ל: וז" )אות ה'(

ובכחו הרע הוא הגורם  ,שיתפשט בכל חדרי לב ואברי הגוף
עקרות ומניעת ההולדה וההתפשטות לזרע ישראל שהוא זרע 

כו'. ובמחיית עמלק בא פקידה לעקרים שבישראל ווכו',  קודש
ומסיים שלפיכך בזמן קריאת פרשת זכור שמוחים את ע"כ. 

להתפלל על בנים כי במחיית ק, הוא עת רצון שמו של עמל
 . יעו"ש כל דבריו. רע ישראלמתרבה זזרע עמלק 

 ל".מובא במדרש: "אין עמלק נופל אלא ביד בני בניה של רחו
מתבטל כוחו של עמלק, לכן זוכים ישראל  הכממילא בחנו

 ת.קידת עקרופל

חדש מדוע חנוכה הוא כנגד יוסף הצדיק,  ונראה לתת ביאור
)דף קל"ח החת"ס ב"דרושים ואגדות חתם סופר" בהקדם דברי 

פרשת וישב "וישראל אהב את יוסף מכל על הפסוק ב טור ב'(
ת פסים" וכתב רש"י: בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונ

: בר חכים הוא ליה, כל מה שלמד משם ועבר לוס תירגםקנווא
 לו.  רמס

מילת לעים ס ל שניבשביל משק (טז:)ואומרת הגמרא במגילה 
ף יעקב ליוסף משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו )בד( שהוסי

ים נת פסכתויעקב אבותינו למצרים. וצריך להבין מדוע עשה 
 לעים דוקא?ס קל שנישמב

השיגו בשכלם בטים שהוז"ל: והנה כל ר פסו מסביר החתם
הזך והקדוש כל התורה עד שלא ניתנה, חוץ ממצוות פורים 
וחנוכה הנ"ל שהם חוץ לתורה לא השיגו, מה שאין כן יוסף 

, כמבואר בשל"ה ז"ל יעקב מעלה מהשגת כל השבטיםשהיה ל
יוסף אפי רברבא ואפי זוטא, וזיו איקונין שלו ממש דומה לו 

ים נים הוא לו, מסר לו כל תורתו שלמד, וכל הפירושקוז כי בן
יגוהו ידו להשיג שההאמיתיים אפילו פורים וחנוכה נמי, כי 

 הנ"ל. 

אדרבה המבין יבין כי יניקת יוסף הצדיק הידוע, היא מפורים 
ממש. וזהו שהוסיף יעקב ליוסף  וחנוכה הידוע והיא חלקו

ות מתורה שבעל , היינו ב' מצוחיו שני סלעים מילתאמיותר 
חלוקא דרבנן, ת נורמז בכתו ומילת הנ"ל,פה הנרמז בסלעים 

בודאי סופרים ממש  ועל זה ויקנאו בו אחיו קנאת סופרים
 מצוות דרבנן. ע"כ.

שכתוב  המנמצינו למדים מדבריו הקדושים חידוש גדול, כי 
הוא לו ועשה  םינוקז ישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן"ו

 שנתגלו בתורהרים ופ" הכוונה בזה על חנוכה וםפסי לו כתונת
 ים"כתונת פס", ונקראים בשם בעל פה על ידי חכמי התורהש

הר וזושים של חכמי התורה שבעל פה נקראים בדיכי הח
לעים בד כנגד חנוכה ס הקדוש בשם "חלוקא דרבנן" והם שני

   פורים. ו

ברי החתם סופר מדוע בחר יעקב אלא שיש לשאול לפי ד
 ד את יוסף את ענין חנוכה ופורים?ללמ
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, כי השבטים הקדושים היו מקיימים בדרך הדרש ונראה לפרש
בר אצל יוסף הצדיק דהשונה מצוות התורה בשלמותן,  את כל

ניתן  יהה, היכן שבקיום המצוותכיצד להוסיף שהיה מחפש 
א את השבת לא מיד היה מחמיר, כגון להוציש חמיר הריהל

. השבתהדקות ביציאת  העם יציאתה אלא להוסיף עוד כמ
ביציאת השבת חר המאש ,שיםומבואר בספרים הקדולכן 

 ממשיך על עצמו מקדושת יוסף הצדיק. 

שבאו חכמים  לפי זה פורים וחנוכה אלו מועדים מדרבנן,
יוסף הצדיק שלא הסתפק בחיוב יפו על הנכתב בתורה, סווה

וסיף ולהדר בקיום יצד לההתורה אלא תמיד היה מחפש כ
הוא זה שזכה שאביו ילמדו את המועדים של פורים  ,המצוות
 וחנוכה. 

בשום מצווה ממצוות ור, דיבחנוכה מצינו את ענין ההכמו כן, 
מוצאים את הביטוי: "מהדרין מן המהדרין", התורה, אין אנו 

. כיון שבחג זה מתעורר כוחו דכי אם במצוות נר חנוכה בלב
שהיה מחפש להדר ולהוסיף במצוות ובזכותו  של יוסף הצדיק

 ות החנוכה שכל כולה הידור. צזכינו למ

 מצוה נוכהח נר מצות" (ב"הי ד"פ חנוכה' הל) ם"הרמב כתב
 הנס להודיע כדי בה זהרילה אדם וצריך מאד עד היא חביבה

 אפילו לנו שעשה הניסים על לו והודיה לאה חבשב ולהוסיף
 ולוקח כסותו מוכר או שואל הצדקה מן אלא יאכל מה לו אין

 אל. וכבר דקדקו המפרשים שהרמב"ם "ומדליק ונרות שמן
אולם  .עד מאוד"כתב על אף מצוה לשון זו "מצוה חביבה היא 

המצוות קיום מוסיף על שאדם מהדר וכרינו יש לפרש, לפי דב
השמים, הרי בזה מראה כי  נצטוה מןש ואינו מסתפק במה

המצוות חביבות עליו, ומכיון שכל מצות חנוכה עניינה הידור 
מצוות חביבות ה יבזה מראה היהודי כוהוספה על החיוב, 

 "ם "מצוה חביבה היא עד מאוד". נקט הרמב, ולכן עליו

שהוא כנגד  –חג החנוכה מה שמצינו שבזה יתבאר עוד 
ענייני  )טריסק,כמובא בספה"ק מגן אברהם התורה שבעל פה 

מן קבלת ז: דהנה כשם שבחג שבועות הוא וז"ל חנוכה דף לג:(
תורה שבכתב, כמו כן בחנוכה הוא הזמן מקבלת תורה שבעל 
פה. כי כשם שקבלת תורה שבכתב היא בחודש שלישי 
מחודשי הקיץ, כמו כן קבלת תורה שבעל פה, היא בכ"ה 
בכסלו, שהוא חודש השלישי מחודשי החורף. כי תורה שבעל 

)תיקוני פה היא בסוד מלכות פה ותורה שבעל פה קרינן לה 

שהיא מידת  ,כה –, וכמו כן חנוכה הוא חנו הזוהר דף יז.(
המלכות שהמלך מצוה כה תעשה. ולכן חנוכה היא העת 
שיקבלו ישראל עליהם לעסוק בתורה שבעל פה וכו'. ע"כ. 

)מאמר פרי צדיק בלין בספרו רבי צדוק הכהן מלווהרחיב בזה 

 ל"חז תיקנו מדוע זה לפי להסביר וישיעו"ש בהרחבה.  חנוכה(
 דלשון" תורתך להשכיחם" הנוסח הנסים על ברכת במטבע
 .פה שבעל תורה ענין על ובמסוים במיוחד בדוקא נופל שכחה

ף ה"ה "ו כ"ן ו"ת נו"במילוי חי "הנוכחרמז נאה, הביאו לזה ו
  עולה בגימטריא בבלי וירושלמי.

ויש לומר כי היוונים רצו שבחכמתם יהיה תחליף לתורת 
 רבה ויקרא) במדרש שמצינו כמוישראל, היינו לתורה שבעל פה, 

 מעמדת יון מלכות כך ששים ששים משרצת זו עקרב מה: (ה, יג
 יהושע לרבי קיסר ליה אמר" :(ט) בבכורות וכן. ששים ששים

 אתונא דבי לסבי זכינהו ליזכולי האי  חכימת אי חנניה בן
' וכו" גברי שיתין? הוו כמה: יהושע רבי ליה אמר. לי ואייתניהו

 .ששים אתונא חכמי שהיו הרי

 שיר המדרש אומר וכךוכן התורה שבעל פה יש בה שישים, 
: תורה של בפרשיותיה קרייה פתר יצחק' ר: (ב ,ו) רבה השירים

 .הלכות של מסכתיות ששים אלו - מלכות המה ששים
 .כהנים שבתורת פרשיות שמונים אלו - פילגשים ושמונים
, חמד השדי ששואל אלא) לתוספות קץ אין - מספר אין ועלמות

, מסכתות ג"ס יש כי נמצא ס"בש המסכתות מספר את ונמנה נספור שאם
' שג ם"הרמב לדברי וגם", בהן גס יהא ולבך" סימן בהם נתן ג"הסמ ואף

 הרי אחת כמסכת נחשבות, בתרא ובבא מציעא בבא קמא בבא: הבבות
 תורה גופי בהם שאין אבות' מס ללא מ"דה רץ,ותי? מסכתות א"ס יש עדיין
 מסכתות ששים שהם מלאכות המה שישים במדרש ל"וכצ. מוסרים אלא
 ק"שבזוה הביא( אחאי רב ערך) הגדולים בשם א"החידן כ כמו. הלכות של

ל פי מה שמצא בכת"י תירץ עו ,מסכתות ששים שיש דוכתי בכמה איתא
שמסכתות מעשרות ומעשר שני נחשבות  ,זקנו בעל ה"חסד לאברהם"

 .(למסכת אחת

התורה  מדוע בחנוכה הוא זמן של טעםולפי דרכינו יש לתת 
ר כוחו של יוסף הצדיק שבחנוכה מתעורון , כישבעל פה

זהו סוד תורה ועליו הקב"ה, ה שציוה על מולהדר להוסיף 
 שבעל פה הוספה על התורה שבכתב. 

שמספר על רבי  (עב:פרשת נח דף )בזה נבוא ונבאר דברי הזוה"ק 
ח באיזו אכסניה בעיר מתא מחסיא וקם בחצות יהודה שהתאר

לילה לעסוק בתורה, ומחמת כן התעורר אחד מהסוחרים שם 
שהיה סוחר בשעוה, והתחילו לדבר בדברי תורה ואותו סוחר 
מגלה לרבי יהודה סודות התורה בענין אבן השתיה. ואז אומר 

דם פטירתו, שבזמן ביאת לו אותו סוחר שהוא קיבל מאביו קו
המשיח תהיה הקשת מאירה בכל מיני גוונים ותאיר בעולם, 

 והיא דוגמת הכלה המתקשטת בפני בעלה.

זאת אומרת אם אנו רוצים להביא את המשיח צריך לקשט 
את הכלה בכל מיני קישוטים, שעל ידי הקישוטים היא יכולה 

שוטים? לבוא בפני בעלה ולהגיע לייחוד העליון. ומה הם הקי
הידור מצוה, שאדם מהדר במצוות הוא מקשט את המצוה 
הוא מוסיף על המצוה עצמה, ובזה הוא מוסיף לה כל מיני 
קישוטים, ועל ידי זה מקשט את השכינה הקדושה ובזה מקרב 

 את ביאת המשיח.

לכן ימי החנוכה מסוגלים מאוד לביאת המשיח, כיון שכל 
ור מצוה, "מהדרין מן הוא היד המהות מצות הדלקת נרות חנוכ

המהדרין" ובזה אנו נותנים קישוטים לשכינה הקדושה שתוכל 
 ד השלם בביאת המשיח.וחלבוא לפני בעלה ולהגיע לי

  

 ליל נר ה': 
חנוכה הם כנגד  צדיקים היו מחלקים מעות חנוכה בליל ה', והסבירו שנרות

אותם שבחים שאנו אומרים בכל יום בתפילת שחרית: "פועל גבורות עושה 
חדשות בעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות". ונר החמישי הוא כנגד 

 "מצמיח ישועות", ובו אפשר לפעול ישועות אצל הצדיקים.    
 ראש חודש טבת:

הרה"ק רבי יעקב צבי מפאריסוב זי"ע אמר, שהחודש טבת יש לו עוד  א.
קצת הצלחה אשר השני נרות של חנוכה מאירים לתוכו והם ממתיקים 

 קצת את תוקף דיניו. 
ב. סגולה נפלאה לתאריך א' טבת, שהובא בבן איש חי ובכף החיים 

בקש פאלאג'י, להדליק נר שמן זית ולתת צדקה לע"נ רבי מאיר בעל הנס וי
 על הדבר הנצרך ויוושע. 

         שבת ר"ח טבת:
כתב בספה"ק בית אברהם: הרה"ק מקאז'ניץ זי"ע אמר, כי בשבת חנוכה 
שחל בר"ח הוא בחינת ר"ה, ששלשה ספרים נפתחים שקורין בג' ספרים, 

 ומתתיהו בגימטריא ראש השנה.    
 זאת חנוכה:     

מובא שאמר בזאת חנוכה  א. בספר אביר יעקב לאדמו"ר מסדיגורא זי"ע
)תשי"ז( בשם הס"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, מה שהצדיקים יכולים 
לפעול מהשי"ת בר"ה ויוהכ"פ, מסוגל כל יהודי פשוט לפעול ולהשיג ביום 

 זאת חנוכה.  
ב. פעם נכנס הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, אל הקלויז ביום זאת חנוכה, 

ביבון, פנה אליהם הרה"ק מרוז'ין ואמר ופגש בחבורת חסידים ששיחקו בס
להם: שחקו היום, שחקו היום בדריידל, כי מה שמרויחים בשאר ימי 

 –החנוכה, עדיין אינו מובטח שישאר, אבל מה שמרויחים בזאת חנוכה 
 קשה לאבד, אלו ישארו לנצח.        

פעמים ואח"כ  803ג. סגולה לומר ביום זה: "שובו שברו לנו מעט אוכל" 
 מר שיר השירים כולו. ויגמור התהילים ויאמר "אנא בכח".  יא

ד. כתב בספר אמרי נעם: ידוע מה שהצדיקים אומרים אשר עת מוכשר 
להמשיך פרנסה טובה לישראל הוא ב"זאת חנוכה", וכמו כן בשמיני עצרת 

 שהוא שמיני של חג מברכים הגשם הרומז על גשמיות של פרנסה.    
: ידוע הכלל נעוץ סופו תחילתו, לכן נקרא היום ה. כתב בספר תורת אבות

הזה זאת חנוכה, כי זאת הוא ברית סיומא דגופא, וחנוכה לשון חינוך 
והתחלה, כי ביום האחרון נכלל קדושת כל ימי החנוכה מתחילתן ועד סופן, 

 כמו שבקדושת יסוד כלול הכל.
ו. כתב בספר למטה יששכר: ושמעתי מאבא מארי הרה"צ ר' מרדכי 
מבערטש זי"ע הי"ד טעם בדרך צחות לקריאת יום ח' דחנוכה בשם זאת 
חנוכה, שהוא ע"ד שרגילים להכריז בגמר סעודת ברית מילה שזה היא רק 
התחלת השמחה, ואי"ה לעת שמחת הבר מצוה ואח"כ שמחת הנישואין 

ביתר שאת, כמו"כ בגמר ימי החנוכה, ביום  ישלימו וייטיבו השמחה
השמיני, בטרם יוצאים מימי החנוכה מכריזין ואומרים "זאת" היא רק 
"חנוכה" היינו חינוך והתחלה להתגלות האור הגנוז אורו של מלך המשיח, 
אבל עיקר האור וגמר השלמת השמחה בשלימותה וטובה יהיה בעת יאיר 

 וה בב"א. אורו של מלך המשיח בגאולתנו המקו
ז. "ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור", "ביום השמיני" 
מוסב על יום אחרון של חנוכה הנקרא "זאת חנוכה", "נשיא" הוא יוא 
מורם ונישא, "לבני מנשה", לבנים שח"ו שכחו מאביהם שבשמים, 
"גמליאל" שכל אחד שאומר "גם לי אל", "בן" נחשב עי"ז לבנו של המקום 

ור" ופודה כביכול את הקב"ה הנקרא צור. )ילקוט מאורי ב"ה, "פדה צ
 אור(.              

ח. בענין שריפת הפתילות ביום זאת חנוכה כתבה בסידור רבי שבתי שמנהג 
זה יש בו סגולה: הפתילות יניח עד "חנוכת המזבח" ויקח כל הפתילות יחד 

 עם שאר השמן זית הנשאר, וסגולתו להינצל מהריגת דם.    
          . 

 לברך גמר חתימה טובה:

בספר אהלי יעקב לרבי יעקב מהוסיאטין מציין, כי 


