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ה "בחנוכה מותר לבקש מהקב": "שואל ומשיב"ק של הסַ פְּ הַ 
  "!שיעשה לנו ניסים

ים בחנוכה ובפורים קודם סואומרים על הנ: ")או״ח קפז ד( פסק הרמ״א

ומכל מקום , ואם לא אמרו אין מחזירין אותו, )בברכת המזון( 'ועל הכל'

ים סהרחמן הוא יעשה לנו נ :ויאמר', הרחמן'יוכל לאומרו בתוך שאר 

   ".והכי נהוג. כמו שעשה בימים ההם

הרי ) תרפ״ד' יס' ישועות יעקב'. שבת כא "בכור שור"(קים סותמהו הפו

גבי מעשה  וכדמצינו, .)ברכות נד(ים סור לבקש ולהתפלל על מעשה נסא

ביקש רחמים שירדו גשמים  ,שמשום מעשה שהיה:) תענית כד(דרבא 

ולמחר , ונתגלה אליו אביו בחלום שישנה מקום שנתו, בתקופת תמוז

וכל , שהיו מזיקים רוצים להזיקו ולהרגו, כינים על מיטתוסימני סמצא 

ואם כן איך הותר , שלא לצורך סזאת מפני שהטריח כלפי מעלה ופעל נ

  ?'יםסהרחמן הוא יעשה לנו ני'ה לבקש בחנוכ

, )דרוש לחנוכה "דברי שאול"פרו סב( "שואל ומשיב"הומבאר בעל 

אז אסור לבקש על , בשאר ימות השנה שעולם כמנהגו נוהג ,דאכן

כי בזה הוא משדד בריאת שמים , הנהגה ניסית ולמעלה מדרך הטבע

 ,יתאבל בימי החנוכה שכל העולמות מתנהגים בהנהגה נס, וארץ
אם כן כשם שמבקש בכל השנה , ובימים אלו הנס הוא בטבע הבריאה

ושפיר מבקשים , כך בידו לבקש על הנס בחנוכה ,כולה על הטבע

  .'הרחמן הוא יעשה לנו נסים'ומתפללים 

•   

והראתי , שהיתי במחיצת אחד מגדולי צדיקי הדור השבוע: אמר הכותב

ק "הגהההלכה שפסק פוסק הדור בדורו  פסק –ל "לפניו את הדברים הנ
שבניגוד לשאר ימות  ,ע"רבי יוסף שאול נתנזון זי" שואל ומשיב"בעל ה

בימים אלו כי בחנוכה מותר לבקש משמים שיעשו עמנו ניסים , השנה

  .הנס הוא בטבע הבריאה

, ומיד לאחר מכן, אותו צדיק שמח עד מאד שהראתי לו את הדברים

מי ": מיני מזונות כשהוא אומר בחדוה, חילק לכל הקהל שהיה שם
יש כאן פסק הלכה של ... ""!מחלקים כעת ניסים"! "שרוצה ניסים שיקח

  "!...מותר לבקש ולחלק ניסים –" שואל ומשיב"בעל ה
•   

 שמחה גדולה היתה בקרבי על שזכיתי לגרום לאותו צדיק לחלק ניסים

 אם: "חשבתי בקרבי, כשיצאתי משם. עבור מבקשי ישועה עם ישראל

שבתוך הטבע מוטבע הניסים  ,חנוכה הוא כזה זמן גדול ונשגבש אכן

אז כדאי לבקש , ה שיעשה עמנו ניסים"ועל כן מותר לבקש מהקב

עם  –נו שישלח ל :ה שיעשה עמנו את הנס הכי גדול שאנו רוצים"מהקב

 !גאולת עולם משיח צדקנו שיבוא לגאלנואת  ,אהוביםישראל בניו ה

  !ה להשרות את שכינתו בתוכינו בבנין בית מקדשנו"שיבוא הקב

הנס הגדול את , בואו נבקש את הפתרון האמיתי, אם מותר לבקש ניסים

  !ביותר לו אנו מחכים כאלפיים שנה

מטושטשים רוחנית , כמה יכולים אנו להישאר בכזה גלות והסתר פנים

כמה זמן עוד נהיה  ?שמסתתר מעמנו מלכנו ים מאבינורחוק, וגשמית

אותנו כלים הרוצות לראות  מאוחדות כשה פזורה בין שבעים אומות

   ?ואובדים

  ?צער וכאב יגון ואנחה, מחלות, כ הרבה צרות"כמה זמן עוד נשמע כ

  !!! מבקשים אנו נס אחד גדול שיביא סוף וקץ לכל צרותינו

בעולם והתגלות מלכותו ' התגלות מלכות ה – יםנסהחנוכה הזה נבקש 

  !...םובנין בית המקדש מתוך רחמים וחסדים גלוישל משיח בן דוד 

  

  חנוכה הוא ההכנה לגאולה העתידההאור והנס של 
כל הענין של "): 'זרע קודש נר ב( ע"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"הרהגילה לנו 

  ."חנוכה הוא הכנה לגאולה העתידה על ידי משיח צדקנו במהרה בימנו

שרצו להשכיחם , את היוונים יתברך שמוה "בימי החשמונאים שמסר הקב"

ש ביד "מסרם ית, ש"יתת ולהעבירם על חוקי רצון האחד האמ, תורת אמת

) בנוסח על הנסים(ו שאומרים כמ, ונתבטל השקר ונגלה האמת, ותעוסקי תור

וענין זה מורה על התחלה מגאולה  .ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך

, ואת רוח הטומאה ושקר יעביר מן הארץ, גמרילשיתוקן העולם , העתידה

, ועל ידי שאנו זוכרין נס חנוכה, אחד ושמו אחד' ויהיה ה, ויתגלה האמת

  .אנו ממשיכין גאולה העתידה, ומדליקין נרות

שהאור הניסי של חנוכה אשר הוקבע  ע"בני יששכר זי"ק בעל ה"הרהכן גילה 

הוא כמו שמחנכין את הקטן בקטנותו מעט מעט בכדי שיעמוד על  ,לדורות

, נר מצוה הזה נר חנוכהול, על כן קראו לימים האלה חנוכה, עמדו בגדלותו

הגנוז   לשון חינוך והרגל להאור העתיד בגאולה העתידה במהרה בימנו אור

יר לכל בכדי להכיננו ובחנוכה הוא מא, והנבואה שיתגלה לנו בביאת המשיח

  . כראוי לגאולה הקרובה

הנה העדתי לך שלושה עדים "זי״ע  "ני יששכרב"ק בעל ה"הרה כתבעוד 

אשר מאיר בכל  אשר הארת אור חנוכה היא מבחינת ״אור הגנוז״נאמנין 
אשר דבריו  ז״ל "רוקח"בעל ההרב עיר וקדיש  :הלוא המה ,שנה ושנה

שידוע  ע"זי הרב הגאון מהר״ל מפראג וכן מדברי ,מקובלים מאליהו ז״ל

והרב הקדוש אשר  ,שדבריו נאמרו ברוח הקודש והיה משתמש בספר יצירה
זי״ע  מורינו הרב רבי פנחסהיה סמוך לדורותנו מפורסם ברוח קודשו 

הדורות שהן סמוכין , הנה לבעבור זה"": בני יששכר"מדגיש הו ."מקאריץ

התחילו חכמי הדור לדבר מענייני המצוה הזאת מה שלא שיערו , לגאולה

  ...!"הראשונים והוא סוד כמוס

שבת (הפתח  אצל המצוהקבעו " :'וזה לשונו הק ע"זי" שפת אמת"וכתב ה

כי ימי חנוכה הם פתח והתחלה לגאולה השלימה שתהיה , לרמז, )ב, כא
נקודה  בליאת בני ישראל מניח  ת"כי לעולם אין השי, והכלל. במהרה בימנו

הארה  לכן קודם חורבן הבית נשארה, ו"שלא יהיה נפילה שלימה ח, טמונה

ל "ן ז"שהם רמז למנורה כמו שכתב הרמב, נרות חנוכה, מעבודת בית המקדש

לכן נקרא . )ו, ר טו"במ(קיימת לעולם על שלך ) ב, במדבר ח(פרשת בהעלותך 

שהוא הכנה וחינוך לידע , )ו, משלי כב(כמו חנוך לנער על פי דרכו ', חנוכה'

  .המקדש עצמו שיבנה במהרה בימינואיך לקיים נרות המנורה בבית 

הוא פתח , פתחו לי כחודה של מחט) ב, ר ה"השש(ל "ועל פתח זה אמרו חז

ובהתחזקות בני ישראל , ושער קטן שיש לעולם אף בתוך כך הסתרות שבעולם

     ."יפתח להם פתחו של היכל ואולם במהרה בימנו, בזאת השער הקטן

•   

במוצאי למה ע "זי" תפארת שלמה"ק בעל ה"של הרההנורא החידוש 
   הבדלה להדלקת הנרות מקדימין חנוכה שבת

אי שבת אם הוא קודם בענין המחלוקת בין הפוסקים הדלקת נר חנוכה במוצ

להבדיל ) א"ע אורח חיים תרפ"שו( ז"הטאנו נוהגין כשיטת . כ"הבדלה או אח

: הטעםע "זי" תפארת שלמה"ק בעל ה"הרהוהסביר . מקודם הדלקת נר חנוכה

האש שנברא הנאת נתקנה לברך על  ,על הדלקת הנרש "במוצ כי הברכה

 מתעורראך לפי מה שכתבנו לעיל שבהדלקת נרות חנוכה  .במוצאי שבת

דרכו אפשר לראות מתחילת אשר ז מששת ימי בראשית נהאור הגנוז שנג

נר ההנאת כ על "איך נברך אח, לפני ההבדלה אם נקדימנו, העולם ועד סופו

 םנרות החנוכה שאור קטן לעומת הוא, של הנרהרי האש  ?בורא מאורי האש

  !...רב עד למאדדושתם וק



  
 

  
 

  גדולה צדקה בחנוכה שמקרבת את הגאולה
שכשנכנסו : איתא הטעם לקביעת ימי החנוכה) ב, שבת כא(בגמרא 

יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי 

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של  ,ונצחום

נעשה בו נס והדליקו ממנו  ,יה בו אלא להדליק יום אחדכהן גדול ולא ה

  .בהלל והודאהימים טובים לשנה אחרת קבעום ועשאום  ,שמונה ימים

אינם ימי החנוכה דכיון ש ע"זי" בני יששכר"הק בעל "הרהושאל 

ל אצל "מרו חזהרי א, ימים טוביםנקראים הם למה  ,נאסרים במלאכה

יום טוב לא קבילו עלייהו על כן אינם נאסרים  )ב, מגילה ה(פורים 

  ?"הלל והודאה ימיועשאום "היה צריך להיות כתוב , כ"א, הבמלאכ

יתן שמחויבין ל) ב, ב פח"ח(' ט איתא בזהר הק"דהנה לגבי יו, ומיישב

אינו ט ו"שנהנה לבדו ביועל מי דיש קטרוג גדול ' וכתב הזהר הק, צדקה

  .'וכומהנה עניים ונותן להם צדקה 

מגן אברהם ( בצדקהבו דיש להרבות  דנפסק בהלכהחנוכה  – על כן

, נקרא יום טוב ,)על הפתחים בחנוכהלסבב נוהגין הנערים העניים 

  .בצדקהבו להרבות  יש ענין מיוחדמכיון דרואים ש

כי הנה הנר חנוכה : רמז נפלאע "זי" אור לשמים"ק בעל ה"הרהוכתב 

: המיליםוהנה , )א, שבת כב(צריך להיות בשמאל הפתח והמזוזה בימין 

ראשי תיבות " מאלשנוכה ח"והמילים  ,י"ראשי תיבות מ "מיןיזוזה מ"

זה  אבל הם רחוקים, "משיח": מצטרפים למילהאותיות שניהם ו ,ש"ח

שגדולה צדקה ) א, ב י"ב(אך איתא בגמרא . אלמזה שזה בימין וזה בשמ

ז שבא העני לפתח הוא מקרב השמאל לימין "ועי, שמקרבת את הגאולה

    .ונשלם אותיות משיח

  הטעם לחלוקת דמי חנוכה ומטבעות ברכה
לתת טעם למנהג שרווח אצל עם ישראל ד "בסחשבתי : אמר הכותב

י "ע חלוקת מטבעות ברכהלהטעם וכן , לחלק דמי חנוכה זה לזה

, כל הנס של חנוכה ,דהנה. מה שאין כן בשאר ימים טובים, הצדיקים

וכפי . והנס על משהו קטן שממנו נוצר ההשפעה, מבוסס על פך השמן

על פי מה   ,"בית יוסף"תו המפורסמת של הלקושיי ז"הטשל  תירוצו

, מה יש ליכי בבית: )ב ,ד' ב-מלכים( על הפסוק בזוהר הקדושדמובא 

ומסביר . ששאל אלישע הנביא מהאשה השונמית )בנס אלישע ושונמית(

שאין הקדוש ברוך הוא שולח ברכה רק בדבר שישנו ' שם הזוהר הק

ה "מפני שאין הקב, ם לזההטע. ואפילו הוא דבר מועט, כבר בעולם

שם , אך בדבר שכבר קיים בעולם. עושה נס לייצר בריאה מחודשת

ולפי יסוד זה מתורצת קושיית הבית . תמצא המקום שיחול הנס עליו

א היה הנס ל, כי אלמלא נשאר בלילה הראשון קצת מן השמן –יוסף 

  .שגם בלילה הראשון היה נס, כך. יכול לחול על כלום

ואפילו ק דמי חנוכה ומטבעות ברכה לנהגו לח, א בחנוכהדווק, ועל כן

הברכה ישנה השפעה להרבות את  ימים אלודבשורש , מטבע קטן

   ...שיגדל ויתרבה בכל מטבע שהוא
      

  זאת חנוכה
כידוע על פי פשוטו נקראת היום השמיני של חנוכה ״זאת חנוכה״ על 

אך בספרי . שם הקריאה שקוראים באותו יום ״זאת חנוכת המזבח״

נביא כמה , החסידות מובא עוד הרבה טעמים על דרך הרמז והסוד

הרה״ק רבי מדדכי מבערטש בשם מביא  "למטה ישכר"בספר : מהם
שהוא ע״ד , דחנוכה בשם ״זאת חנוכה״' טעם לקריאת יום ח זי״ע

שרגילין להכריז בגמר סעודת ברית מילה שזה הוא רק התחלת 

ואי״ה לעת שמחת הבר מצוה ואחר כך שמחת הנישואין , השמחה

ביום , כמו כן בגמר ימי החנוכה, ישלימו וייטיבו השמחה ביתר שאת

״זאת״ היא רק , בטרם יוצאים מימי החנוכה מכריזין ואומרים ,השמיני

היינו חינוך והתחלה להתגלות האור הגנוז אורו של מלך , ״חנוכה״

אבל עיקר האור וגמר השלמת השמחה בשלימותה וטובה יהיה , המשיח

  ...בעת יאיר אורו של מלך המשיח בגאולה השלימה בבנין בית המקדש

•   

״זאת חנוכת המזבח ביום , ו קוראיםאנ :מובא "חסד לאברהם"בספר 

היינו כי ביום חנוכת המזבח נתגלה האור אשר יהיה , המשח אותו״

  ...המשיח צדקינו שיבא במהרה בימנו אמן ביום ביאת -״המשח אותו״ 

•   

מטעם זה נקרא יום : אמר הרה״ק בעל הישמח ישראל מאלכסנדר זי״ע

כי המילה ״זאת״ מורה על דבר , ״זאת חנוכה״ -השמיני של חנוכה 

כמאמרם . כמו ״זה״ בלשון זכר, המפורש לעין שאפשר להראות באצבע

וכל אחד , ״עתיד הקב״ה לעשות מחול לצדיקים) מסכת תענית(של חז״ל 

היינו שהתגלות . ״'זה'עו ואומר הנה אלוקינו ואחד מראה באצב

וכל זה , האלוקית תהיה כל כך גדולה עד שתהיה ניכרת ונראית לעין כל

לדברי בית הלל שסוברים ״מוסיף , כך גם בעניינינו, משמע ממילת ״זה״

  והולך״ ניכר ונראה עוצם תוקף פעולת הנס ביום השמיני יותר מבכל 

  
  

היום הזה נעשה ונגמר כל נרות  -וכה״ הימים וזה אף מרומז במילה ״חנ

  ...חנוכה

  : וראוי אף להביא קטע מספרו הקדוש ישמח ישראל וזה לשונו

לפי שביום האחרון הוא התגלות , הטעם שנקרא יום ח׳ דחנוכה ״זאת חנוכה״"

אך , האורות מכל ימי חנוכה כל כך עד שיוכל להראות באצבע התגלות האור

מי שאינו ראוי לזה טחו עיניו מראות ואינו רואה כלל ההתגלות אף שהיא 

״איש בער לא ידע ) ז.תהילים צב(וכמו שאמר דוד המלך ע״ה , זאתבבחינת 

״ כי עיקר ההתגלות הוא למלאכי מרום ולצדיקים זאתוכסיל לא יבין את 

דאנו  -היתה זאת״ ' ״מאת ה) כג. תהילים קיח(וזה ביאור הכתוב . גמורים

אבל ״היא נפלאת , היתה ההתגלות' מאמינים באמונה שלימה שמאת ה

אנו אף שאין אנו יודעים ומרגישים יפעת יקרת התגלות האורות ו, בעינינו״

, עם כל זאת אנחנו ששים ושמחים בשמחת צדיקים וישרים, הגדולות

וזה הפירוש . ושמחתם הוא שמחתינו, שמאמינים אנחנו שהמה רואין את זאת

עשה היום ' שמאמינים אנו שה -) כד. תהילים קיח(״זה היום עשה ה״׳ 

 - אבל עם כל זאת ״נגילה ונשמחה בו״ , ף שאין אנו רואיםוא, בבחינת ״זה״

״בזאת ידעתי כי חפצת בי ) יב. תהילים מא(וזה גם הפירוש . בשמחת הצדיקים

היינו ב״זאת חנוכה״ על ידי ההתגלות עוצם תוקף  -כי לא יריע אויבי עלי״ 

היינו אז בימי , ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע אויבי, האורות הקדושות

  ..."עלי, ונאיםחשמ

  !גמר החתימה
כתב הרה״ק רבי דוד מדינוב זי״ע  זי״ע "בני יששכר"הרה״ק בעל הבנו של 

מאיר ברקיע כעין תבנית  ,שמקובל שמראש חודש אלול ועד חנוכה, בשם אביו

אשר מאיזה סיבה נדחו מלשוב , יד הפשוטה לקבל אותם בעלי תשובה

ולדעתי : שיך וכותבוממ, בעשרת ימי תשובה ומתקבלת תשובתם עד חנוכה

) ישעיה כב(ואמרתי לתת רמז לכך ע״פ !... אין היד עוברת עד זאת חנוכה

היינו ״בזאת חנוכה״ שאנו קורין זאת חנוכת  -יכופר עון יעקב״ בזאת ״

  ... המזבח עד אז היא גמר כפרת עוון יעקב

בספרי  איתא": מובא ע"ק מפינסק קראלין זי"להרה" ארחות אהרן" ובספר

ל שבזה "י ז"ויסודתו מהררי קודש מדברי האר' ט והמגיד הק"תלמידי הבעש

' היום זאת חנוכה נשלם עבודת הימים הנוראים המתחילים מימי אלול הק

גם איתא בספר . ואז היא עיקר גמר החתימה, וראש השנה עד הושענא רבא

הוא אותה בחינה של שמיני עצרת ולכן שנר השמיני של חנוכה  "בית אהרן"

 ר"ק מרן אדמו"מפוכן שמענו . אומרים הצדיקים שחנוכה היא גמר החימה
כי יש כאלה אשר , ק"שאמר בהיותו כאן בארה ע"רבינו יוחנן מקראלין זי

ויש אשר בהושענא רבא , ונחתמו לטוב באו על תיקונםכבר בראש השנה 

מיט זיי אבל יש כאלה שמאטעס וואס מי מוטשעט זיך , מסיימים העבודה בהם

בלואי סחבות שצריכים לסבול ולהתתגע עמהם עד זאת (ביז זאת חנוכה 

    .שאז היא ההשלמה מהימים הנוראים) חנוכה

  ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור
מוסב על יום אחרון של  -״ביום השמיני״  הרה״ק רבי דוד מטאלנא זי״עאמר 

 -״לבני מנשה״ , הוא יום מרום ונישא -״נשיא״ ', זאת חנוכה'חנוכה הנקראת 

אחד שאומר ״גם לי  שכל  -״גמליאל״ , לבנים שח״ו שכחו מאביהם שבשמים

ופודה כביכול  -״פדהצור״ , נחשב על ידי זה לבנו של המקום ב״ה -״בן״ , קל״

  ...את הקב״ה הנקרא ״צור״

  !זמן פקידת עקרות
אש מובא שבזאת חנוכה היא זמן פקידת עקרות כר "בני יששכר"בספר 

תפילת (והמליץ על כך הרה״ק מסקולען זי״ע את הנאמר ביקום פורקן ! השנה

האור הוא ״מעליא״  -כשנהורא  -״ונהורא מעליא זרעא חיא וקיימא״ ): שבת

אז זהו סגולה , דולק בטובו ביום השמיני כשכל השמונה נרות דולקים -

  ...ל״זרעא חיא וקיימא״

  !כל אחד יכול לפעול ישועות ביום הזה
דכל מה שהצדיקים פועלים : היה אומר ע"ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרה

יכולים הפשוטי עם , השפעות טובות לכלל ישראל בראש השנה ויום הכיפורים

  !...לפעול בכוחות עצמם ,זאת חנוכה –של חנוכה ביומו האחרון 

) יא. בראשית ח(על הפסוק :) עירובין יח(מה שדרשו חז״ל : והרמז לכך הוא

יהי מזונתי , רבש״ע, אמרה יונה לפני הקב״ה -״והנה עלה זית טרף בפיה״ 

. ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם, מרורין כ״זית״ ומסורין בידך

 -ורין כזית״ ״יהיו מזונתי מר: דכנסת ישראל שנמשלה ליונה אומרת להקב״ה

המורה על שמן חנוכה שבאותו הזמן יכול כל אחד לפעול השפעות טובות 

המורה על ראש השנה שבאותו  -״ואל יהיו מתוקין כדבש״ , בכוחות עצמו

  ... הזמן הצדיקים בלבד הם הפועלים לנו השפעות טובות
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